CZWARTA PIECZĘĆ


Dobry wieczór. Skłonimy teraz na chwilę nasze głowy do
modlitwy.

Nasz łaskawy Niebiański Ojcze, zbliżamy się teraz do Ciebie
na nowo dzisiejszego wieczora w Imieniu Pana Jezusa, aby
Ci oddać dzięki za kolejny dzień. Prosimy teraz o Twoje
błogosławieństwa do tej usługi dzisiaj wieczorem. Niech Duch
Święty przyjdzie i poda nam wykład do tych spraw, których
tak pilnie szukamy. O Boże, oby to było tak kosztowne, abyśmy
wszyscy mogli mieć społeczność koło Słowa, i to w takiej mierze,
że kiedy będziemy odchodzić, to będziemy mogli powiedzieć:
„Czyż nasze serca nie pałały w nas, kiedy On mówił do nas w
drodze?” Dziękujemy Ci za to, czym On stał się dla nas, i ufamy,
że On pozostanie z nami w naszej dalszej pielgrzymce, bowiem
prosimy o to w Imieniu Jezusa. Amen.
2

Jestem tak szczęśliwy, że mogę być ponownie w domu
Pańskim dzisiaj wieczorem — znowu w usłudze! My się
radujemy. Jestem tak szczęśliwy, że…
3

Ja po prostu myślałem, że Ona już nie przyjdzie, lecz w końcu
przyszła. A więc jestem tak wdzięczny, gdyż to jest ostatni z
tych czterech jeźdźców na koniu, a ja myślę, że to jest jedno z
najważniejszych Poselstw dla Kościoła w tym czasie.
4

Ja nie wiem, co oznacza Ta następna. Przyjmuję to po prostu
dzień za dniem, tak jak On Je objawia. Staram się wam Je
przekazać tak, jak On mi Je podaje.
5

Czy się radujecie z tych błogosławieństw? [Zgromadzenie
mówi: „Amen” — wyd.] Czy zauważyliście, jak One są po prostu
wspólnie z wiekami kościoła — jak One są po prostu w ścisłej
harmonii z nimi? To jest dla mnie — to wskazuje na to, że to
jest ten sam Duch Święty, który podaje wieki kościoła, a ten sam
Duch Święty podaje następnie Je, widzicie, bowiem one zlewają
się w jedno — wszystko to jest jednym wielkim dziełem Boga,
pokazującym Samego Siebie w różnorodny sposób.
6

Zauważcie, kiedy On pokazywał Samego Siebie Danielowi w
wizjach, jedna rzecz mogła być przedstawiona w postaci kozła
na jednym miejscu, albo może w postaci drzewa, a na innym
miejscu mógł to być posąg. A wszystkie te rzeczy, które On czynił,
przedstawiały przez cały czas to samo. Upewnijmy się co do tego,
abyśmy tego nie przegapili.
7

Otóż, oczywiście, wzruszyło mnie to, kiedy przed kilku
minutami rozmawiałem z pewną panią, siedzącą tutaj, mającą
około osiemdziesiąt pięć lat, a ona…
8
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Niedawno, krótko przedtem, nim odjechałem na zachód,
wiecie, tam wyżej w Ohio była pewna mała dziewczynka; ja
myślę, że ona umierała w ostatnim stadium leukemii. Otóż,
leukemia to rak krwi. I ach, to małe stworzonko, wiecie, było
w tak okropnym stanie, że dla niej nie było już wcale żadnej
nadziei. Była odżywiana dożylnie i posługiwano jej. A oni byli
bardzo ubogą rodziną. I oni…
10
Pani Kidd, tutaj, oraz brat Kidd — oni im tak wiele
opowiadali o tym, że Pan odpowiada na modlitwy. Połączyli
swoje siły i myślę, że wynajęli kogoś i przywieźli tutaj tą małą
dziewczynkę. A ona była bardzo śliczną małą dziewczynką, w
wieku około sześciu czy siedmiu lat. [Siostra mówi: „Dziewięć
lat” — wyd.] Dziewięć lat. Ona znajdowała się w tylnym
pomieszczeniu. A…
11
A kiedy przyszliśmy przed Pana, Duch Święty dał dla niej
słowo. A oni przedtem musieli ją brać na ręce i nosić ją, karmić
ją, wiecie — w ten sposób. A kiedy ona odchodziła, wołała o
hamburgera [bułka z siekanym sznyclem wołowym — tł.], a więc
zaczęła przyjmować pokarm ustami. Podano jej hamburgera i od
tego czasu karmili ją w naturalny sposób.
12
W krótkim czasie — w kilku dniach, zaprowadzili ją znowu
do lekarza, a lekarz nie mógł tego po prostu zrozumieć. On
powiedział: „Jakby to nie była ta sama dziewczynka.” On
powiedział: „No wiecie, nigdzie nie ma ani śladu po leukemii,
nigdzie — w ogóle nigdzie.” Tak, a ona przedtem umierała. Oni
ją już zostawili zrezygnowani — tylko ją odżywiali dożylnie. Ona
cała pożółkła. Wiecie, co się z takimi dzieje. A oni… A teraz ona
chodzi do szkoły i bawi się z innymi dziećmi, tak szczęśliwa, jak
tylko może być.
13
To mi przypomina inny, podobny przypadek. Pewnego dnia
przyszedłem właśnie do domu, a tam byli… Jeżeli się nie mylę,
byli to episkopalianie lub prezbiterianie, którzy przywieźli małą
dziewczynkę z Kansasu. Lekarze już ją zostawili zrezygnowani z
powodu leukemii i myślę, że jej dawali jeszcze cztery dni życia —
jej stan tak się pogarszał. Więc oni rzekli, że cztery dni spędzili po
prostu w podróży tutaj, poprzez zaspy śnieżne i inne trudności, w
poprzek przez cały kraj, abym się za nią modlił. A jej dziadek był
bardzo przyjemnie wyglądającym, starszym mężczyzną z siwymi
włosami.
14
Już dwa dni byli z nią tutaj w małym motelu. Myślę, że tam
już obecnie nie stoi, po tej stronie Srebrnego Potoku. A więc
udałem się tam tej nocy, aby się za nią modlić. Było to wczesnym
rankiem. Tej nocy powróciłem do naszego miasta i udałem się
tam. Ten stary ojciec… dziadek chodził po korytarzu, a matka
opiekowała się tym dzieckiem.
15
Kiedy ukląkłem aby się modlić, Duch Święty objawił mi
tajemnicę, która była między jej matką i ojcem — coś, co oni
9
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uczynili. Zawołałem ich na bok i zapytałem odnośnie tego. Oni
zaczęli płakać i powiedzieli: „To prawda.”
16
Potem spojrzałem do tyłu i zobaczyłem tą dziewczynkę,
skaczącą ze skakanką, chodzącą i bawiącą się. A teraz to małe
dziecko… Za mniej więcej trzy tygodnie posłali mi zdjęcie tej
małej dziewczynki, chodzącej znowu do szkoły, skaczącej ze
skakanką — nie miała już wcale żadnej leukemii.
17
Otóż, nuże, te świadectwa są oczywiście szczerą prawdą,
widzicie. Zatem nasz Bóg jest tak rzeczywisty, widzicie. My
Mu po prostu służymy i wierzymy Mu. A ja wiem, że On jest
rzeczywisty.
18
Zatem, staram się teraz czynić to najlepsze, na co mnie stać,
w czasie kiedy coś wewnątrz, wpośród nas toruje sobie swoją
drogę. A zatem, dzisiaj wieczorem spróbujemy z łaski Bożej
wziąć Czwartą Pieczęć i zobaczymy, co Duch Święty będzie miał
w Niej dla nas do powiedzenia.
19
Będę teraz czytał Objawienie 6. rozdział, począwszy od 7.
wersetu, 7. i 8. Są to zawsze dwa wersety. Pierwszy werset jest
ogłoszeniem, a w drugim wersecie jest to, co on widział.
„A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos
czwartego zwierzęcia mówiący: „Chodź i patrz!”
I widziałem, a oto koń płowy, a tego, który na nim
siedział, (który siedział) imię było śmierć, a piekło
szło za nim. I dana im jest moc nad czwartą częścią
ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez
zwierzęta ziemskie.”
20
Panie, pomóż nam To teraz zrozumieć. Jest to tajemnica.
21
Popatrzymy teraz trochę wstecz, jak czyniliśmy w Wiekach
Kościoła, by to podbudować — tych jeźdźców i rozłamanie tych
Pieczęci. Zatem, my sobie to teraz po prostu przywodzimy do
naszej pamięci — rozmawiamy trochę, aż odczujemy, że nastał
odpowiedni czas do przemawiania.
22
Zauważyliśmy więc teraz, że rozłamanie tych Pieczęci, to
zapieczętowana Księga Odkupienia. A zatem, ta Księga jest
zwinięta jako zwój, tak jak czyniono w dawnych czasach.
23
[Brat Branham ilustruje zwijanie i pieczętowanie zwoju,
posługując się kartkami papieru — wyd.] Nie była to książka tego
typu, bowiem ten sposób został wprowadzony niedawno — tego
rodzaju książki pojawiły się w ostatnich — och, przypuszczam,
że w ostatnich stu pięćdziesięciu, albo dwustu latach, czy coś
takiego. A zatem oni ją zwinęli, a koniec zostawili luźno.
Już wam powiedziałem, jak to było zrobione — i te miejsca
Pisma, gdzie to można znaleźć — u Jeremiasza, i tak dalej.
Potem następna została nawinięta wokoło, a koniec zostawiono
luźno — ot tak.
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A każda z nich była Pieczęcią. Była to siedmiokrotnie
zapieczętowana Księga. A ona była… Nikt… Kiedy oni…
Była to siedmiokrotnie zapieczętowana Księga Odkupienia.
Przepraszam.
25
A zatem nikt w Niebiesiech ani na ziemi, ani pod ziemią nie
był Jej godzien otworzyć, względnie nawet spojrzeć na Nią. Jan
płakał dlatego, że nie mógł znaleźć nikogo… Bowiem gdyby
ta Księga nie została wzięta z ręki pierwotnego Właściciela,
gdzie ona powróciła, kiedy została zgubiona przez Adama i Ewę
potem kiedy utracili swoje prawa do Słowa, do obietnic, do ich
dziedzictwa.
26
Przypomnijcie sobie, oni sprawowali władzę nad ziemią. On
był bogiem amatorem, bowiem on był synem Bożym, a syn Boży
jest bogiem amatorem. Otóż, to nie jest niezgodne z Pismem. Ja
wiem, że to brzmi dziwnie.
27
Lecz Jezus powiedział: „Jeżeli nazywacie tych, do których
przyszło Słowo Boże…” A Słowo Boże przychodzi do?
[Zgromadzenie mówi: „Proroków” — wyd.] Proroków. „Jeżeli
nazywacie ‚bogami’ tych, do których przyszło Słowo Boże, jak
możecie potępiać Mnie, kiedy mówię, że jestem Synem Bożym?”
Widzicie?
A więc oni byli bogami.
28
Człowieku, jeżeli urodzisz się w rodzinie i nosisz jej
nazwisko, jesteś synem i częścią twego ojca.
29
Potem, kiedy wszedł do nich grzech, stwierdziliśmy, że
człowiek przekroczył tę przepaść. Krew wołów i kozłów — ona
przykrywała, nie odpuszczała. Póki nie przyszło rzeczywiste
Bielidło, które potrafiło usunąć plamę grzechu, rozłożyć go
zupełnie na szczątki i posłać go z powrotem do tego, który to na
początku wypaczył — był to szatan.
30
Gdy grzech przyszedł z powrotem do szatana, czeka na swój
czas, kiedy zostanie na wieki unicestwiony. Otóż, to wskazuje na
to, w co wierzymy. Wierzymy, że on zostanie całkowicie usunięty
i unicestwiony.
31
Ja wierzę, że grzech rozpadnie się na szczątki. A kiedy
zostanie wyznany i przyniesiony pod Krew Jezusa Chrystusa,
to tak, jakby kropla czarnego atramentu wpadła do dużej ilości
wywabiacza, Chloroksu. Ona go po prostu rozkłada na składniki
chemiczne i posyła z powrotem dokładnie tam, skąd przyszedł.
Rozumiecie? W taki sposób działa Krew Jezusa Chrystusa.
32
Ona przenosi człowieka z powrotem przez tą przepaść i
wprowadza go na pozycję syna Bożego. Widzicie? Potem on staje
się… Wiecie, on nawet posiada w sobie twórczą moc Boga.
Przynajmniej w takiej mierze, że kiedykolwiek Bóg rozkaże,
aby coś zostało uczynione, zostanie to uczynione. A my się
wycofujemy ze sceny. To znaczy, kiedy…
24
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Kiedy Mojżesz pod krwią byków spotkał się z tym Światłem,
ze Słupem Ognia w płonącym krzaku — on tam stał zgodnie z
poleceniem, które mu dał Bóg. On był prorokiem, a kiedy Słowo
Pańskie przyszło do niego, on przemówił i nawet stworzył rzeczy
przez Słowo. Widzicie?
34
Nuże, jeżeli to działo się pod krwią byków, to co dopiero
Krew Jezusa? Ona nie przykrywa, lecz całkowicie go odpuszcza.
Ty stoisz w Obecności Bożej jako odkupiony syn. Rozumiecie
teraz? Kościół jest daleko od wzorowego życia. Ja myślę, że zbyt
wiele razy tylko powołujemy się na problemy, zamiast naprawdę
wyjść i stawić im czoło.
Mam coś, co pragnę powiedzieć, i powiem to tym razem.
35
Zwróćcie zatem uwagę, że w kościołach jest gdzieś coś
niedobrego. Ja myślę, że to są denominacyjne systemy, które tak
przekręcają umysły ludzi, i tak dalej, że w końcu nie wiedzą, jak
mają postąpić. To się zgadza.
36
Lecz mamy obietnicę, że to zostanie objawione. A zatem tych
Siedem Pieczęci, którymi jest zapieczętowana ta Księga — te
Siedem Pieczęci…
37
A potem, gdy tych Siedem Pieczęci zostanie zakończonych,
znajdujemy w Objawieniu 10, że tam było siedem tajemniczych
Gromów, a chociaż Jan miał polecenie, aby zapisywać, jednak
o nich było mu zabronione pisać. A stwierdzamy, że w czasie
tych Gromów, Chrystus, względnie „Anioł zstępuje na ziemię z
tęczą i stawia Swą nogę na lądzie i na morzu, i przysięga, że czas
upłynął — w tej godzinie.”
38
Potem stwierdzamy w objawieniu tych Pieczęci, że Baranek
zaniechał Swego dzieła pośrednictwa jako Orędownik i podszedł
teraz, aby żądać Swoich praw — wszystkich, których odkupił
Swoją śmiercią.
39
Zatem nikt nie mógł otworzyć tej Księgi. Nikt Jej nie
rozumiał. Była to Księga Odkupienia. A Bóg Ojciec, Duch
miał Ją w Swojej ręce, bowiem Chrystus był przy Tronie jako
Pośrednik — jako jedyny Pośrednik. Dlatego nie może tam być
żadnego świętego, żadnej Marii, żadnego Józefa. Nikt inny nie
może być na tym ołtarzu, bowiem to była Krew, a jedynie Krew
Jezusa mogła dokonać pojednania. Więc nikt inny nie mógł tam
stać jako Pośrednik. To się zgadza. Nie było tam nikogo innego.
40
Więc wszystkie pojęcia o interwencji u Judy w sprawie
polityki i interweniowaniu u świętej Cecylii w sprawie czegoś
innego, to są niedorzeczności. To nie jest… Ja nie mówię, że ci
ludzie nie są uczciwi i szczerzy. Ja nie mówię, że nie jesteście
szczerzy, kiedy to czynicie, lecz wy się mylicie. Wy się szczerze
mylicie. A wszystko…
41
Ludzie mówią: „Otóż, anioł pojawił się św. Bonifacemu i
powiedział to i owo i tamto, i oni powinni mówić to.” Ja nie
33
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wątpię ani krzty w moim umyśle w to, że ktoś widział wizję.
Ja nie wątpię w to, że Józef Smith widział wizję, lecz ona nie
była zgodna z pozostałym Słowem. Dlatego dla mnie jest to złe.
Rozumiecie? Musi to przyjść w zgodności z resztą Słowa.
42
Tak ma się sprawa z wiekami kościoła, z Pieczęciami i ze
wszystkimi innymi rzeczami. A jeśli ktoś myśli, że ma tych
Siedem Gromów, a nie zgadza się to z pozostałym Słowem, to
tam jest coś błędnego. Rozumiecie? Musi to przyjść „TAK MÓWI
PAN,” bowiem To jest ta Księga. To jest całkowite objawienie
Jezusa Chrystusa.
Otóż, ja wierzę, że Baranek wystąpił.
43
Oni tego nie wiedzieli. Jan płakał. On nie mógł znaleźć
nikogo w Niebiesiech, ani na ziemi, bowiem wszyscy byli po
drugiej stronie otchłani, rozumiecie — z powodu grzechu. Nie
było żadnego człowieka, ani… Oczywiście, anioł by był godzien,
lecz mimo wszystko musiał to być Krewny. Musiała to być ludzka
istota, a nie było nikogo odpowiedniego, bowiem każdy człowiek
urodził się przez seks.
44
Musiał się tego podjąć Ktoś urodzony poza seksem. Więc
Sam Bóg podjął się tego przez narodzenie z dziewicy i stał się
Emanuelem. Jego Krew była Tą, która się okazała godną. A
potem, kiedy On Sam przekroczył tę otchłań i zapłacił cenę,
uczynił pomost i utorował drogę dla nas. Potem usiadł, aby być
Pośrednikiem i siedzi tam od tego czasu.
45
Ta Księga była rzeczywiście zamknięta przez cały ten czas.
Jest To tam napisane, lecz wciąż w postaci symboli. Oni To
widzieli. Nawet Jan To zobaczył. Zostało ogłoszone, że wyjeżdża
ten pierwszy. On powiedział: „Wyjechał biały koń. Jechał na nim
jeździec. Miał w swojej ręce łuk.” To są symbole. Nie zostało to
objawione. Nie, jest to tylko symbol. I tak jak każdy człowiek na
ziemi, to było wszystko, co on mógł powiedzieć. To się zgadza. On
się może potykał i zataczał — niewątpliwie; trafił na coś gdzieś
tutaj albo tam, i po pewnej chwili…
46
Lecz stwierdzamy potem, że w Księdze Objawienia: „W
czasie Poselstwa siódmego anioła, te tajemnice (wszystkie Jego
tajemnice) powinne już być objawione w tym czasie.” Jest to
Objawienie 10, 1 — 7. mówiące, że One powinne zostać objawione
stosownie do tego czasu — w tym czasie, kiedy On to uczynił.
47
Potem wydało Siedem Gromów swoje dziwne głosy, a Jan
miał zamiar pisać. Jan wiedział, czym One były, lecz nie zapisał
Tego, ponieważ mu To zabroniono zapisać. Jest to absolutna i
całkowita tajemnica. Nie ma tego nawet w symbolach — nic. My
tylko wiemy, że On… One zagrzmiały; to jest wszystko.
48
A zatem, kiedy to studiujemy teraz, nie zapomnijcie więc,
w niedzielę rano odwołaliśmy usługę uzdrawiania, ponieważ
będziemy mieć odpowiedzi na pytania — na pytania słuchaczy.
Pragnę więc, abyście mieli pytania dotyczące Siedmiu Pieczęci —
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jeżeli one was martwią — coś, czego nie rozumiecie. Niech zatem
będą na temat Siedmiu Pieczęci. Potem, w sobotę wieczorem
będę mógł powiedzieć, czy ich jest dość, aby na nie odpowiedzieć,
czy nie, rozumiecie. A więc teraz — pytać po prostu o czymś
innym, albo: „Czy powinienem uczynić to?” Albo może mieliście
sen. Są to wszystko rzeczy wartościowe; nuże, pamiętajcie
o tym. Wszystkie te rzeczy są wartościowe, lecz pozostańmy
bezpośrednio przy Siedmiu Pieczęciach. Oto, gdzie się właśnie
znajdujemy. Na to są przeznaczone te nabożeństwa — dla
Siedmiu Pieczęci. Pozostańmy więc ściśle przy Nich.
49
Muszę odjechać do domu; będę miał kilka nabożeństw na
Zachodzie. Będę tutaj znowu za trochę więcej niż za miesiąc lub
dwa, lub coś w tym sensie; a może Pan pozwoli, że będziemy mieć
przy tym jeszcze coś innego — może usługę uzdrawiania, czy coś
innego, cokolwiek my… cokolwiek by to było.
50
Następnie mamy tutaj jeszcze Siedem Trąb, które jeszcze
mają wyjść, widzicie. A one wszystkie łączą się z tym również.
A Siedem Czasz, rozumiecie, ma zostać wylanych. Więc, to
wszystko połączy się właśnie tutaj razem, lecz dotychczas jest
to wszystko tajemnicze.
51
Zatem, ubiegłego wieczora… Stwierdzamy, że została
oznajmiona Pierwsza Pieczęć i jeździec… A Pan… Tak mi
Bóg dopomóż, nigdy przedtem tego nie wiedziałem. Przedtem
nie wiedziałem o żadnej z tych rzeczy. To prawda. Ja po prostu
nie wiem.
52
Po prostu idę do górnego pokoju, biorę Biblię, siadam i siedzę
tam tak długo, dopóki się Ona nie zacznie wyłaniać. Ja tylko
biorę pióro i zaczynam pisać, i po prostu pozostaję tam, może
całe godziny, dopóki się Ona nie zakończy.
53
Potem powracam do tego i znajduję miejsca Pisma do
tego, kiedy widzę, gdzie On To powiedział. Pomyślałem sobie:
„Otóż, wydaje się, jak bym to już gdzieś widział.” Biorę moją
konkordancję i zaczynam to wyszukiwać. „Czy tam jest coś
takiego jak To? I tutaj Ona jest, właśnie tutaj. A tutaj, na drugim
miejscu Ona jest znowu; tutaj wstecz, tutaj u dołu i jeszcze tutaj.”
Potem Je po prostu połączę w jedno. Ja wiem, że Ona jest od
Boga, jeżeli jedno miejsce Pisma zgadza się z drugim. W ten
sposób musi się Ono zgadzać. Podobnie jak podczas budowania
budynku — te kamienie muszą pasować jeden do drugiego.
54
Otóż, ubiegłego wieczora omawialiśmy otwarcie Trzeciej
Pieczęci. Najpierw był to biały koń, następnie czerwony koń, a
potem czarny koń. Stwierdziliśmy, że ci jeźdźcy, to jeden i ten
sam jeździec przez cały czas, a był to od początku antychryst.
On nie miał żadnej korony, lecz otrzymał ją później. Następnie
dowiedzieliśmy się, że potem był mu dany miecz, aby odjął pokój
z ziemi i stwierdziliśmy, że on to uczynił. Następnie on przyszedł
z dogmatami, by dawano kościołowi pieniądze, bo on odważał
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to za grosz, a tamto za dwa grosze. Lecz zabroniono mu dotykać
Oleju i wina — to była ta resztka, która pozostała.
55
Ubiegłego wieczora zakończyliśmy na tej ilustracji, czym
były Olej i wino, i jakie one przynosiły efekty. Może to
zostało podane trochę nieumiejętnie, lecz to jest dokładna
Prawda. Rozumiecie? Otóż, zakończyliśmy na… Spójrzmy na
to jeszcze raz teraz na kilka minut. A zatem, zakończyliśmy
na mocy wina — przy czym Olej reprezentuje Ducha. Nuże,
przypuszczam, że to macie wszyscy zanotowane. Znajdziecie
to na taśmie, jeżeli tego nie zanotowaliście. Również gdzie
znajdziecie miejsca Pisma dotyczące tego, że Olej zawsze
przedstawia Ducha Świętego — podobnie jak w przypadku
głupich panien, które nie miały Oleju, i mądrych panien, które
miały Olej, którym jest Duch Święty. A zatem — wówczas, w
prorokach, i tak dalej. A ja teraz…
56
Ja oczywiście nie próbuję wyciągać każdego miejsca Pisma.
Istnieją sprawy, o których nawet nie można mówić. Zabrałoby
to zbyt dużo czasu. Lecz pragnę to podbudować miejscami
Pisma i tak dalej, wystarczająco dużo, aby to podać ludziom,
by ich o tym powiadomić, aby Ją sobie mogli wyobrazić.
Lecz gdybyśmy pozostali przy jednej z tych Pieczęci, wiecie,
moi drodzy, moglibyśmy wygłaszać przemówienia cały miesiąc
każdego wieczora tylko o tej Pieczęci, a jeszcze Jej nawet nie
dotknąć, widzicie — jednej z Nich. Oto, jak dużo jest w Niej
zawarte. Lecz dotknijmy tylko Jej punktów szczytowych, a
potem zrozumiecie, co Ona przedstawia.
57
Otóż, olej symbolizował Ducha Świętego. Stwierdzamy więc,
że olej i wino występują wspólnie w oddawaniu czci, widzicie,
zawsze są połączone w praktykowaniu religijnym.
58
A wino, jak powiedziałem — jak mi to zostaje podane, iż wino
symbolizuje, że to była moc podniecenia na skutek objawienia.
Rozumiecie? Tak się dzieje, gdy coś zostało objawione. To daje
podniecenie wierzącemu, bowiem zostaje to przedstawione przez
objawienie. Rozumiecie? Ona jest czymś, co powiedział Bóg, Ona
jest tajemnicą. Ludzie nie potrafią Jej zrozumieć, widzicie. A
potem po pewnym czasie Bóg zstępuje na dół, objawia Ją, a
potem Ją potwierdza.
59
Pamiętajcie, jeżeli Prawda zostanie objawiona, to Ona jest
również potwierdzona. Bóg ustawicznie, bez względu na to,
jak bystrym może być ten człowiek, jaki błyskotliwy umysł on
posiada, jeżeli Bóg nie stoi za tym, co on mówi, to tam jest coś
nie tak. Rozumiecie? To się zgadza, bowiem to jest Słowo.
60
A zatem, kiedy Mojżesz wyszedł wówczas pod inspiracją
Boga i powiedział: „Niech się pojawią muchy,” to się pojawiły
muchy. On powiedział: „Niech przyjdą żaby” i one przyszły.
61
Widzicie, co, gdyby on powiedział: „Niech się pojawią
muchy,” a nie stałoby się tak? Rozumiecie, wtedy on nie mówił
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Słowa Pańskiego, rozumiecie; on tylko mówił — on by mówił
swoje własne słowo. On może pomyślał, że powinny przyjść
muchy, lecz nie przyszła żadna mucha, bowiem Bóg mu tego nie
powiedział.
A jeżeli ci Bóg coś mówi i powie: „Idź i uczyń to; będzie
to właściwe, jeżeli chodzi o Mnie, bowiem to jest Moje Słowo,”
i On to pokazuje w Biblii, wówczas Bóg stoi bezpośrednio za
tym. A jeżeli to nie jest napisane w Biblii, Bóg stoi za tym mimo
wszystko, o ile to jest Boże Słowo. Rozumiecie?
62

Zatem, jeżeli to było coś ponadto, zostaje to objawione
prorokom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie tajemnice
Boże są oznajmiane prorokom i tylko im samym. Patrz Amos 3, 7.
63

Zatem, moc objawienia przynosi podniecenie wierzącemu,
bowiem moc wina, naturalnego wina, podnieca. Widzicie?
Ono doprowadza do podniecenia człowieka, który jest całkiem
załamany. Rozumiecie? Rozumiecie? Otóż, istnieje zatem moc
z objawionego Słowa, która daje wierzącemu podniecenie z
radości — podniecenie z zadowolenia. Podniecenie z tego, że Ono
jest potwierdzone; że jest udowodnione.
64

Ono jest nazywane w Piśmie, jak będziemy się na nie
powoływać, jako „nowe wino.” My się zawsze powołujemy na
takie miejsca, jak „Oni się upili młodym winem.” Rozumiecie?
Dobrze. Względnie „duchowym winem.” Ja myślę, że to byłoby
najlepszym tłumaczeniem. Było to na skutek „duchowego wina.”
Podobnie jak naturalne wino przejawia się w podniecającej
mocy, tak czyni nowe wino, kiedy Ono objawia Słowo Boże, które
jest Duchem. O! Nuże, tutaj jest… to jest… Rozumiecie, Samo
Słowo jest Duchem. Czy temu wierzycie? [Zgromadzenie mówi:
„Amen” — wyd.]
65

Przeczytajmy to. Przeczytajmy o tym w ew. Jana 6. Tak —
potem nie powiecie: „Otóż, ktoś tak powiedział.” Spójrzmy, Kto
to powiedział, a potem będziemy wiedzieć, czy to jest Prawda,
czy nie. Ew. Jana 6. rozdział. A więc 6. rozdział, myślę, że to jest
63. werset. W porządku. Myślę, że to jest to miejsce. Tak.
66

„Duch jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa
które ja wam mówię, są duchem i żywotem.”
Słowo Samo jest Duchem. Jest to Duch w postaci Słowa.
Widzicie zatem, gdy Ono zostaje ożywione, albo przyprowadzone
do Życia, Duch tego Słowa zaczyna pracować i działać. Widzicie?
Bowiem…
67

Spójrzcie teraz tutaj: myśl musi być najpierw myślą, zanim
może się stać słowem. A potem, kiedy myśl zostaje wyrażona, jest
słowem. Otóż, to jest Boża myśl, którą On umieścił w Słowie, a
zatem, kiedy Ją otrzymujemy od Niego, Ona staje się Słowem.
68
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Bóg objawił Mojżeszowi to, co ma czynić. Mojżesz to
wypowiedział i to się stało. Widzicie? Tak jest, kiedy to
rzeczywiście przychodzi od Boga.
70
Otóż, stwierdzamy, że Ono podnieca i daje radość, bowiem
Ono jest Słowem Bożym. A młode wino — młode wino podnieca,
jeżeli to Słowo zostanie objawione. Potem przynosi niewymowną
radość, czasami. Już to omawialiśmy. Ono przynosi taką radość,
że twój kubek zaczyna opływać.
71
Nuże, wiem, że przy tym istnieje wiele fanatyzmu i ludzie
się awanturują. Ja wiem, że ludzie czasami tak czynią, kiedy
muzyka pobudza do skakania w górę i w dół, i tym podobnie.
Wiem, że tak się dzieje, i ja temu również wierzę. Lecz widziałem
pewnego dnia ludzi, którzy wszyscy skakali i krzyczeli, jak długo
grała muzyka, lecz kiedy muzyka przestała grać, oni przestali
również. Widzicie? Ja wierzę… Otóż, jeżeli chodzi o mnie, jest to
ciągle w porządku, rozumiecie, o ile ludzie żyją właściwie. A…
72
Lecz teraz co — zaczynasz przynosić Słowo! Otóż, to jest
właśnie to, co rzeczywiście przynosi Życie — jest to Słowo, a ono
przynosi radość — podniecenie z nowego wina. Widzicie? Tak. A
tak właśnie było w czasie Wylania Ducha Świętego, kiedy Słowo
zostało potwierdzone.
73
Spójrzcie teraz — Jezus powiedział im w ew. Łukasza 24, 49:
„Oto Ja zsyłam na was obietnicę Mojego Ojca. Wy zaś zostańcie w
Jeruzalemie i czekajcie, aż zostaniecie…” Czym była obietnica
Ojca? Joel 2, 28 — wiecie, dowiadujemy się, że On miał zamiar
„wylać Ducha.” Izajasz 28, 19 — że miały być „jąkające się wargi
i nowe języki” i wszystkie te sprawy.
74
Oni poszli do górnego pokoju. I jak to już omawialiśmy —
być może ktoś powiedział: „Ja myślę, że czekaliśmy już dosyć
długo. Przyjmijmy to po prostu wiarą.” To była dobra doktryna
baptystyczna, lecz nie była przydatna tym braciom.
75
Zatem, jak wiecie, ona się musiała stać przede wszystkim
rzeczywistością, a oni czekali na swoją usługę, aby Słowo zostało
potwierdzone. A gdy przychodzicie i pragniecie Ducha Świętego,
czynicie to samo.
76
Tak, wy to możecie przyjąć wiarą. Chrystusa musicie przyjąć
wiarą, to się dokładnie zgadza. Wy przyjmujecie Ducha Świętego
wiarą; lecz pozwólcie, żeby Duch Święty przyszedł i dał wam
obrzezkę na świadectwo, że On przyjął waszą wiarę, rozumiecie.
Widzicie zatem: „Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to
poczytane za sprawiedliwość.” Lecz Bóg dał mu znak obrzezki
na potwierdzenie tego, że przyjął jego wiarę.
77
Zatem to jest ta sama rzecz, którą my musimy uczynić.
Musimy czekać na Ducha Świętego, dopóki On czegoś nie uczyni.
Niekoniecznie dlatego, że mówiliśmy językami, nie dlatego,
że tańczyliśmy, przeżywaliśmy emocje czy krzyczeliśmy. Aż
zostaniemy przemienieni! Aż się coś rzeczywiście stanie! Nie
69
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dbam o to, w jakiej formie to przychodzi. Najważniejsza rzecz,
że się to po prostu stało. Rozumiecie?
78
Ja wierzę, że mówienie językami i wszystkie inne sprawy są
w porządku, ale one same w sobie nie są do niczego przydatne, i
wy wiecie, że to nie funkcjonuje. Więc nie o to tu chodzi.
79
Ja widziałem czarownice, mówiące językami, widziałem
czarnoksiężników mówiących językami i tańczących w duchu.
Oczywiście. Położyli ołówek na papierze i on pisał nieznanym
językiem, a ktoś to wykładał, to się zgadza; i on mówił prawdę.
To się zgadza. On dokładnie napisał, co się miało stać, i dokładnie
w ten sposób się to stało. Widziałem, jak sobie ciskali proch na
głowy, robili sobie nacięcia nożami, a na to wszystko nanosili
jeszcze krew dzikiego zwierzęcia, czy coś takiego, i oczywiście,
oni wzywali diabła. Widzicie więc, że to nie…
80
Mówienie językami nie przynosi tego. „Choćbym mówił
językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, nic
mi to nie pomoże.” Widzicie, chociaż bym to potrafił czynić!
Rozumiecie? A więc te rzeczy nie oznaczają, że posiadasz Ducha
Świętego.
81
Lecz kiedy On, ta Osoba, ten nieśmiertelny Duch Chrystusa
staje się twoim osobistym Zbawicielem, przemienia cię i kieruje
twoje spojrzenia prosto na Golgotę i do tego Słowa, to coś się
wydarzyło. O, tak. Coś się wydarzyło. Nikt inny nie będzie ci
musiał o tym mówić, ty to będziesz wiedział, kiedy się to stanie.
82
Nowe wino — kiedy ono przynosi objawienie, wtedy Słowo
zostaje objawione.
83
W ten sposób działo się podczas Wylania Ducha Świętego.
Oni wiedzieli, że Duch miał zostać na nich wylany, i czekali
tak długo, aż się to stało. A gdy przyszło potwierdzenie tego
objawienia, wtedy zstąpiło na nich podniecenie. Na pewno tak
było. Rozwinęło to w nich również wielką energię. Wyszli prosto
na ulice, gdzie bali się przedtem wyjść i mieli zamknięte drzwi. A
teraz wyszli na ulice, gdzie się przedtem bali grupy ludzi; a teraz
głosili im Ewangelię! To się zgadza. Widzicie? Coś się wydarzyło,
bowiem prawdziwe Słowo obietnicy zostało potwierdzone.
84
Zatrzymajmy się tu teraz na chwilę. Jeżeli przyniosło im
to taką zupełną pewność, że oni… Niemal każdy z nich
przypieczętował swoje świadectwo swoją krwią. Niezależnie od
tego, co ich spotkało, jak długo żyli, nigdy od Niego nie odstąpili.
Ono pozostało w nich, bowiem było to prawdziwe Słowo
obietnicy, które zostało potwierdzone. To objawienie zostało
uwierzytelnione i oni umierali pieczętując swoje świadectwo
swoją własną krwią.
85
Nuże, patrzcie na obietnicę ostatecznych dni. A tutaj
widzimy to potwierdzone wprost przed nami — obecnie
przychodzący Duch Święty oraz te dzieła, które On powinien
był czynić; a my je znajdujemy wprost między nami. Widzicie?
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O, powinniśmy… O moi drodzy! Jak to możemy usłyszeć? Coś
się dzieje, mówię ci, przyjacielu! Gdy rzeczywisty, prawdziwy,
szczery, predestynowany wierzący — kiedy to Światło trafi na to
nasienie, coś przedziera się do nowego Życia. Ta prosta niewiasta
u studni!
Kiedy ci wyszkoleni kapłani powiedzieli: „Nuże, to jest
diabeł. On jest wróżbitą. On po prostu przepowiada ludziom ich
los, więc On jest — On jest diabłem.”
86

Lecz ta prosta niewiasta posiadała predestynowane
nasienie! Nuże, myślicie, że to nie jest prawdą? Lecz Jezus
powiedział: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli by go nie
pociągnął Mój Ojciec, a wszyscy, których Mi dał Ojciec, przyjdą.”
A On…
87

A antychryst w ostatecznych dniach będzie mógł… Ten
duch antychrysta, o którym rozważaliśmy, kiedy omawialiśmy
denominacje — a udowodniliśmy, że denominacjonalizm to
antychryst. Otóż, poza tym każdy, kto tak lekko odchodzi od
tego i wierzy, że denominacyjny system nie jest z antychrysta,
to coś z nim nie jest w porządku. Podczas gdy to jest absolutnie
udowodnione na podstawie historii i wszystkiego, co mamy do
dyspozycji, dokładnie na podstawie Bożej Biblii i wszystkiego
innego, że to jest antychryst, a Rzym jest jego głową. A te
córki — kościoły, idą prosto za nim, i wszyscy zostaną wrzuceni
do piekła. To się zgadza. Widzimy więc tą rzecz — antychrysta,
jego ducha.
88

A ten czas, w którym żyjemy — no wiecie, on powinien
przynieść „niewymowną radość i pełnię chwały.” Ta prosta
niewiasta, kiedy tylko dotknęło ją To — moi drodzy — to nasienie
zaczęło się przedzierać!
89

Nuże, pamiętajcie, Biblia mówi, że w ostatecznych czasach
antychryst „zwiedzie cały świat.”
90

Będzie tylko niewielka ilość tych, których imiona zostały
włożone do Barankowej Księgi Życia przed założeniem świata.
A kiedy to prawdziwe potwierdzenie objawionej Prawdy Słowa
Bożego trafia do serca, a z drugiej strony działa Duch Święty —
ono natrafi na wodę i przedziera się tak mocno, jak tylko potrafi,
i wy go nie możecie zatrzymać, bowiem Nowe Życie utorowało
sobie drogę.
91

Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem. On
próbował ze mną dyskutować i powiedział: „Czy się nie
wstydzisz mówić, że ‚Bóg stworzył niebiosa i ziemię za trzy
dni… względnie za sześć dni?’”
92

Ja odpowiedziałem: „Tak właśnie mówi Biblia.”
On rzekł: „Mamy dowody i możemy udowodnić, że świat
istnieje od milionów lat.”
93
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Ja powiedziałem: „To z tym nie ma nic wspólnego. W 1.
Mojżeszowej 1, 1. jest powiedziane: ‚Na początku Bóg stworzył
niebiosa i ziemię.’ Kropka! To wszystko, rozumiecie. ‚Ziemia
była bezkształtna i pusta.’” I mówiłem dalej: „Ja wierzę, że każde
nasienie leżało właśnie tam — z jakiejś innej cywilizacji, czy
czegoś innego. A kiedy wody ustąpiły i padło na nie światło,
wyrosły drzewa i wszystko inne.”
94

Tak samo jest z ludzką istotą; jest to przedobraz. Kiedy
wszelka mgła została usunięta i została objawiona Prawda
temu nasieniu, posiadającemu w sobie stale zarodek, a Światło
Ewangelii może dzięki prawdziwemu potwierdzeniu Słowa paść
na nie, ono będzie żyć! Ono posiada w sobie Życie! Ono uwierzy.
Inaczej ono nie może żyć; nie posiada w sobie Życia.
95

Te imiona zostały umieszczone w Barankowej Księdze Życia
przed założeniem świata — one wystąpią z taką pewnością,
jak cokolwiek innego. To jest przyczyną, dlaczego Jezus siedzi
właśnie Tam i czeka ze Swoim dziełem Pośrednika na to ostatnie
nasienie. On będzie dokładnie wiedział, kiedy je to dosięgnie.
96

Jak dr Lee Vayle… Przypuszczam, że on jest ciągle gdzieś
tutaj na zgromadzeniu. Nie widziałem go już kilka dni, myślę, że
go nie widziałem. [Pewien brat mówi: „On jest tutaj.” — wyd.]
On jest tutaj. Otóż, pewnego dnia posłał mi na świstku papieru,
co odnośnie tego powiedział Ireneusz. Ja obrałem Ireneusza
już długo przedtem za anioła tego wieku; on nim był. Lecz on
powiedział: „Kiedy ostatni członek tego Ciała wejdzie” — w tym
ostatnim wieku — „ta sprawa zostanie w tym czasie objawiona.”
I tutaj to jest. To się dokładnie zgadza. Widzicie? My żyjemy w
tym czasie. W porządku.
97

Zatem uczestnicy Wylania Ducha Świętego mieli niezmierną
radość. Oni byli naprawdę podnieceni. Ja myślę, że tak dzieje się
z każdym.
98

Weźmy teraz jeszcze chwilę. Rozmyślajmy o Dawidzie. On
był również cały podniecony. Powiedział: „Mój kubek opływa.”
Ja myślę, że on rzeczywiście przeżył wielkie wydarzenie w
swoim życiu. Co sprawiło, że on tak postępował? Kiedy on był
w Duchu… Bowiem on był prorokiem. Wiemy, że nim był.
Biblia tak mówi. Prorok Dawid, nuże, bowiem on był prorokiem,
był w Duchu i oglądał zmartwychwstanie. Gdybyście to chcieli
przeczytać, jest to w Psalmie 16, 8 — 11. On powiedział: „Przetoż
się rozweseliło serce moje. Moi drodzy! Odpoczywam w nadziei,
bowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, ani nie dopuścisz,
aby Twój święty oglądał skażenie.” Mówię wam, jego kubek
zaczął opływać! Bowiem on to oglądał. Bez względu na to, co to
było; ach, on zobaczył zmartwychwstanie i był rzeczywiście… i
jego kubek opływał.
99
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Dawid miał jeszcze jeden opływający kubek w Drugiej
Samuelowej (wy, którzy macie wyjęte ołówki) 2. Samuelowa 6,
14. Wówczas był okres suszy.
101 Zabrano im skrzynię przymierza. Nieprzyjaciel wtargnął i
zabrał skrzynię Pańską, wzięli ją do swego miasta i postawili
przed Dagonem, a Dagon padł na swoją twarz. Zabrali ją do
innego miasta i wybuchły różne plagi. Była to najbardziej paląca
sprawa, jaką kiedykolwiek mieli w swoich rękach, i nie mogli się
jej pozbyć, ponieważ skrzynia nie była na swoim miejscu.
102 Otóż, oni ją umieścili na wozie, ciągnionym przez woły, i ona
zaczęła powracać. Kiedy Dawid ujrzał nadjeżdżającą skrzynię
przymierza, czy wiecie, co on uczynił? On został tak napełniony,
że jego kubek zaczął opływać — podniecenie! Kiedy zobaczył, że
Słowo zostało na nowo objawione w Izraelu, tańczył w Duchu
wszędzie wokoło i w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko, ot
tak. Tak. Jego kubek opływał, widzicie. Dlaczego? On widział, że
powraca Słowo.
103 Ja myślę, że to by każdego trochę podnieciło, kiedy oni
zobaczyli ją po tylu latach. A zatem to prawdziwe Słowo — ono
zostanie według obietnicy przyniesione oraz potwierdzone. Co to
za czas! Co za czas!
104 Przeczytajmy to teraz. Rozgadałem się i nie dojdę do tego; i
zatrzymam was tu wszystkich aż do 10.30. Ubiegłego wieczora
wypuściłem was wcześnie, więc dzisiaj wieczór powinienem was
trzymać o wiele dłużej. [Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.]
Tak. Tak. Nie, ja wam tylko dokuczam. Rozumiecie? Ja jestem…
Chcemy po prostu tak, jak nas Pan poprowadzi.
„A gdy otworzył czwartą pieczęć, usłyszałem głos
czwartego zwierzęcia mówiący: Chodź i patrz!”
105 Zatem,
„Kiedy Baranek otworzył Czwartą Pieczęć.”
Zatrzymajmy się teraz tutaj. Czwarta Pieczęć, nuże, Kto Ją
otworzył? Baranek! Czy był godzien jeszcze ktoś inny? Nikt
inny nie mógł tego uczynić. Nie. Baranek otworzył Czwartą
Pieczęć.
106 A czwarte Zwierzę — żyjące Stworzenie, podobne do orła,
powiedziało Janowi: „Chodź i patrz, czym jest ta czwarta
tajemnica planu zbawienia, która była ukryta w tej Księdze” —
bowiem Baranek Ją otworzył. To było innymi słowy to, co on
powiedział. „Oto jest czwarta tajemnica. Ja ci ją pokazałem w
symbolach. Otóż, Janie, ja nie wiem, czy To zrozumiałeś, czy nie.”
Lecz on zapisał to, co zobaczył. Była to jednak tajemnica, więc
on zapisał to, co widział.
107 Baranek zdejmował te Pieczęcie, a Bóg Ich jeszcze nie miał
w zamiarze objawić. One były zostawione na ostateczne dni.
Rozumiecie? Mieliśmy symbole, próbowaliśmy ich dociekać i
czasami postępowaliśmy bardzo dobrze, widzicie. Lecz wiemy,
że One posuwały się ciągle naprzód. Lecz teraz — w dniach
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ostatecznych, możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, gdzie To było
oraz, że to powinno się dziać pod koniec tego wieku kościoła, tuż
przed Zachwyceniem.
108 Ja nie wiem, jak ktoś może mówić, że Kościół pójdzie przez
okres Ucisku. Dlaczego by musiał iść przez okres Ucisku, jeżeli
On nie ma grzechu? Ja nie mam na myśli kościoła; kościół pójdzie
przez okres Ucisku. Lecz ja mówię o Oblubienicy. Oblubienica
nie popełniła przeciw Niemu wcale żadnego grzechu. On został
wybielony i nie zostało po nim nawet… nie pozostał po nim ani
zapach — nic nie pozostało. Oni są doskonali przed Bogiem. Więc
po co jakiś Ucisk, aby ich oczyścić? Lecz pozostali pójdą przezeń.
Kościół pójdzie przez okres Ucisku, ale Oblubienica nie.
109 Nuże, mówimy teraz posługując się symbolami wszelkiego
rodzaju. Podobnie jak kościół — Noe, przedobraz tego, który
został przeniesiony — on wyszedł, lecz znowu wpadł do grzechu.
Widzicie teraz, oni przeszli przez potop, lecz Enoch został
zabrany najpierw. On był przedobrazem świętych, którzy wejdą
przed okresem Ucisku.
Stwierdzamy zatem, że Baranek otworzył tą Pieczęć.
110 Otóż,
pierwsze Zwierzę, które znajdujemy — jeżeli
zwrócicie uwagę — pierwszym Zwierzęciem, które znajdujemy,
był… Pierwszym Zwierzęciem był lew — żyjące Stworzenie.
Znajdziecie to w Księdze Wieków Kościoła. A potem drugie
Zwierzę, myślę że miało twarz wołu, względnie cielca, a
trzecie Zwierzę miało twarz człowieka. Lecz czwarte Zwierzę
miało twarz orła. Otóż, to jest właśnie kolejność, w jakiej
one występują — dokładnie w ten sposób. A dokładnie w tej
kolejności są umieszczone nawet w tej Księdze tutaj.
111 A więc, pewnego razu był na Florydzie wielki nauczyciel,
który nauczał i mówił, że „Dzieje Apostolskie są zaledwie
rusztowaniem dla Kościoła. Kościół znajduje się w czterech
Ewangeliach.”
112 A my stwierdzamy coś całkiem odwrotnego: są to cztery
Ewangelie, które strzegą księgi Dziejów Apostolskich. Księga
Dziejów została napisana z tego, co wypływa z tych czterech
Ewangelii; są to dzieła Ducha Świętego w apostołach. A tutaj
w tej Księdze znajdujemy, że te strzegące istoty siedziały tam,
czuwając na wschód, na północ, na zachód i na południe.
Przypominacie sobie, jak to tutaj naszkicowałem? Jak się to
pięknie i doskonale wszystko zgadza — co do joty!
113 Pragnę, żebyście teraz zwrócili waszą uwagę. Ono rzekło:
„Chodź i patrz.” Jan… Pragnę, abyście przed tym zwrócili na
to jeszcze raz uwagę. Otóż, tutaj jest ostatni z tych jeźdźców, aby
objawić działanie antychrysta.
Jutro wieczorem poruszymy sprawę tych dusz pod ołtarzem.
Następnego wieczora sądy.

16

MÓW ION E SŁOWO

Kolejnego wieczora upłynięcie końca wieku — koniec czasu i
wszystkich rzeczy, rozumiecie — kiedy Ona jest zabrana do góry.
Dlatego właśnie w Siódmej Pieczęci są wylane Czasze Gniewu i
wszystko inne zostaje wylane. Ja nie wiem, czym one są.
115 Zważajcie. Lecz teraz, w tej Pieczęci tutaj stwierdzamy,
że ten człowiek tutaj jest orłem — ten mężczyzna, to żyjące
Stworzenie, które tutaj występuje obecnie. Innymi słowy istnieją
Jego cztery różne epoki. Była epoka lwa. Stwierdzamy, że teraz
jest czwarta epoka.
116 Ono rzekło: „Chodź i oglądaj czwartą tajemnicę z tej Księgi
Odkupienia, która była ukryta w tej Księdze. Chodź i patrz.”
I Jan podszedł, żeby to oglądać, i zobaczył płowego konia i
ponownie tego samego jeźdźca na tym płowym koniu.
117 Otóż, on miał na imię Śmierć. Zwróćcie teraz uwagę, żaden
z tych jeźdźców — żaden z innych koni, względnie za każdym
razem, kiedy ten jeździec jechał, oni nie mieli… ten mężczyzna
nie miał imienia. Lecz teraz jest nazwany Śmiercią. Nie było o
nim wzmianki. Widzicie? Teraz został objawiony, czym jest — on
jest śmiercią.
118 Otóż, moglibyśmy się przy tym zatrzymać na całe kazanie,
aby to naprawdę jasno przedstawić! Wszystko, co jest anty, co
jest przeciw temu rzeczywistemu, musi być śmiercią, bowiem są
tylko dwa motywy, mianowicie Życie i śmierć. To udawadnia,
że objawienie podane przez Ducha Świętego w tym czasie jest
dokładną Prawdą. Ten anty — on jest śmiercią, bowiem Słowo,
jak tutaj później zobaczymy, jest Życiem. Rozumiecie?
119 A ten człowiek jest nazwany Śmiercią. Otóż, innym razem nie
było wymieniane imię tego jeźdźca. Lecz od tego czasu — teraz
ono jest wymienione — on jest nazwany Śmiercią.
120 Lecz w czasie objawienia w okresie lwa… Zważajcie teraz!
Pragnę to teraz dokładnie przeczytać, aby się upewnić; tutaj
u dołu jest podane pewne miejsce, gdzie to jest napisane.
Podczas… nie w czasie objawienia z okresu lwa, względnie
w pierwszym wieku, we wczesnym wieku — wtedy To nie
było objawione. Następnym wiekiem był wiek wołu, który był
ciemnym wiekiem, średniowieczem. Nie było objawione, co
To jest. Nawet w wieku Zwierzęcia podobnego do człowieka,
reprezentującego reformatorów — Luthra, Wesley’a, i tak dalej —
wtedy To nie było objawione. Lecz w wieku orła, w ostatnim
wieku, w proroczym wieku, w którym ma zabrzmieć głos
proroka, rozumiecie, do którego zawsze przychodzą tajemnice!
Otóż, oto gdzie my po prostu…
121 Mamy zamiar pozostać przy tym krótką chwilę dzisiaj
wieczorem, abyście to mogli całkowicie zrozumieć. Otóż, w
większości wypadków zdajecie sobie sprawę z tego, że te… Ja
nie przemawiam tylko do tej grupy tutaj. Te taśmy rozchodzą
się wszędzie, widzicie, i ja to muszę jasno przedstawić. Bowiem
114
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jeśli ktoś otrzyma tylko jedną taśmę, a nie otrzyma pozostałych
taśm, to ugrzęźnie, rozumiecie. Bóg To obiecał na ten czas, na
ostateczne zakończenie tych wszystkich różnorodnych spraw,
które się działy i były powikłane. My jesteśmy…
122 Mieliśmy płaszcze Eliasza; mieliśmy szaty Eliasza. O, byli
ludzie, którzy… John Alexander Dowie został pogrzebany,
owinięty w szacie. On mówił, że jest Eliaszem. Mieliśmy już
wszystkie możliwe rzeczy tego rodzaju. Co to w ogóle jest?
Dzieje się to tylko dlatego, aby usunąć na bok Prawdę, która ma
zostać przedstawiona. Rozumiecie? Już przed czasem Jezusa byli
fałszywi chrystusowie. Widzicie? Oni tak zawsze czynią. Jest to
szatan, który coś podrabia, aby wytrącić z równowagi umysły
i wiarę ludzi, zanim się to naprawdę urzeczywistni. Na tym
to polega.
123 Czy Gamaliel nie powiedział to samo tym Żydom w owym
czasie? On powiedział: „Czy nie był w owych dniach pewien
człowiek, który powstał i twierdził, że Nim jest? On pociągnął za
sobą czterystu mężów na pustynię. Oni poginęli i tym podobnie.”
124 Jezus powiedział: „Każda gałąź, której nie zaszczepił Mój
Niebiański Ojciec, zostanie wykorzeniona.”
125 Gamaliel powiedział: „Zostawcie ich w spokoju. Jeżeli to nie
jest z Boga, czy się to wniwecz nie obróci? Lecz jeśli to jest z Boga,
będziecie znalezieni walczącymi przeciw Bogu.” Ten człowiek
posłużył się mądrością. On był nauczycielem.
126 Zważajcie teraz. Otóż, aby doprowadzić do zakończenia
wszystkie te tajemnice, Bóg obiecał, że powstanie autentyczny
Eliasz — pewien człowiek, namaszczony tym Duchem i on je
objawi. On to obiecał u Malachiasza 4. Otrzymałem kilka uwag
i listów, w których jest powiedziane, że tak nie jest, lecz ja bym
chętnie porozmawiał z tym człowiekiem. Rozumiecie? Wiecie, nie
możecie temu zaprzeczyć. Każdy naprawdę dobry teolog wie, że
to jest Prawda; oni się tego spodziewają.
127 Lecz będzie to dokładnie w ten sam sposób, jak przyszło to
przez Jana, zwiastuna pierwszego przyjścia Chrystusa. Wiecie,
oni go nie poznali, ponieważ o nim były prorokowane tak wielkie
rzeczy. Przecież „on miał uniżyć wszelkie wysokie miejsca,
a wszystkie niskie miejsca wywyższyć, wszystkie szorstkie
miejsca wygładzić.” I on… Prorocy: Izajasz, 712 lat przed jego
urodzeniem, Malachiasz 400 lat, zanim on wystąpił na scenę —
oni wszyscy prorokowali o nim. Oni oczekiwali, że z Nieba
zostanie spuszczony na ziemię pewnego rodzaju korytarz, a ten
prorok przyjdzie wprost od Boga z laską w swoim ręku.
128 A co się wydarzyło? Człowiek, który nie mógł nawet
pokazać swojej karty członkowskiej, on nie mógł pokazać
listu uwierzytelniającego. On pozostawał tam na pustyni, nie
posiadając nawet wykształcenia szkoły podstawowej. Historycy
nam powiedzieli, że on odszedł na pustynię, kiedy miał dziewięć
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lat — po śmierci swego ojca i matki, i tam wyrastał. Jego zadanie
było zanadto ważne na to, aby zostało splamione przez jakieś
seminarium. On — on musiał obwieścić Mesjasza.
129 Bóg nie mógł się posłużyć człowiekiem, całkiem napchanym
teologią. Taki człowiek nie może tego wykonać, ponieważ on
zawsze zdryfuje wprost do tyłu. To jest jego zasada nauczania.
On zdryfuje z powrotem do niej. Zatem, gdy on ma coś zrozumieć,
próbuje odchylić się z powrotem do tego, co powiedzieli
nauczyciele. Jest lepiej, jeżeli się trzymacie z dala od tych spraw
i wierzycie tylko Bogu.
130 Stwierdzamy zatem, że oni go nie dostrzegli. Nawet
apostołowie, którzy tam stali, nie dostrzegli go. Wiecie, oni
rzekli: „Dlaczego Pismo mówi, nauczeni mówią, że Eliasz…”
131 On powiedział: „On już przyszedł, a wy nie poznaliście go.”
132 Z tego wnioskuję, jakie będzie zmartwychwstanie, albo
Zachwycenie. Ono się odbędzie, a oni będą… Ja wiem, że to
brzmi dziwnie. Lecz może będziecie wiedzieć o tym trochę więcej
po dzisiejszym wieczorze, jeżeli Pan zechce; po prostu jak się to
będzie dziać, rozumiecie. Będzie to tak sekretne, że niemal nikt
nie dowie się o tym. Świat będzie po prostu myślał — po prostu
pójdzie dalej, tak jak zawsze czynił, rozumiecie, i tylko… W ten
sposób On czyni to zawsze.
133 Wiecie, ja wątpię, czy jeden — jeden… powiedziałbym jedna
dziewięćdziesiąta procenta ludzi na ziemi w ogóle wiedziała, że
Jezus Chrystus jest na ziemi, kiedy On tutaj był. Wy wiecie, kiedy
Eliasz prorokował, ja wątpię czy ktokolwiek w ogóle wiedział,
że on był… Oni wiedzieli, że tam był jakiś dziwak, jakiś stary
fanatyk, ale oni go nienawidzili. Oczywiście — dla nich był
dziwakiem.
134 Ja myślę, że każdy znowuzrodzony chrześcijanin jest
poniekąd dziwakiem dla świata, dlatego że zostaliście
przemienieni. Jesteście z innego świata. Wasz duch pochodzi
z drugiej strony otchłani, a ta rzecz tutaj jest w takim wielkim
nieładzie. Zatem, jeśli się nie odróżniacie, to coś nie jest w
porządku. Jesteście ciągle zanadto przywiązani do ziemi.
Powinniście mieć Niebiański zmysł. Niebiosa żyją Słowem.
135 Otóż, widzimy, że ta wielka rzecz urzeczywistniła się.
Nuże, wierzymy, że ma przyjść prawdziwy duch Eliasza. Jest
przepowiedziane, że tak będzie, widzicie. A musimy pamiętać,
że on będzie tutaj w swoim własnym sezonie i czasie. Być
może obecnie kładziemy dla niego fundament. A nie będzie to
organizacja.
136 Nie zgadzam się z moim dobrym przyjacielem na ten temat.
On mówi, że to będzie grupa ludzi. Pragnę, abyście mi to pokazali
w oparciu o Pismo. Bóg — niezmieniający się Bóg nigdy nie
zmienia Swoich planów. Gdyby tak czynił, to by nie był Bogiem,
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to się zgadza, bowiem On byłby śmiertelny i wiedziałby tyle co
ja, i popełniałby błędy.
137 Bóg nie zmienił Swego planu — już od początku w ogrodzie
Eden. On uczynił plan odkupienia, a była to Krew. A myśmy to
próbowali przez wykształcenie. Próbowaliśmy to przy pomocy
dyktatury. Próbowaliśmy to przez psychologię. Próbowaliśmy
to w oparciu o denominacjonalizm. Próbowaliśmy wszystkiego
możliwego, aby połączyć wszystkich razem, żeby się wszyscy
wspólnie miłowali, i wszystko inne. Nie ma jednak żadnego
innego miejsca by mieć społeczność, jedynie pod Krwią. To jest
jedyny grunt, na którym Bóg spotyka się z człowiekiem.
138 Bóg się zawsze zajmuje jednostką. Dwaj ludzie mają dwa
pojęcia. Nigdy nie było na ziemi dwóch głównych proroków,
którzy by prorokowali w tym samym czasie. Spójrzcie wstecz i
zobaczycie, czy byli. O, nie! — jest to aż zbyt skrupulatne. On
musi zyskać jednego człowieka, całkiem mu oddanego, i posłużyć
się nim. On szuka takiego człowieka.
139 Lecz będzie to w danym czasie jeden — ktoś, kto Go będzie
słuchał Słowo w Słowo. Nie troszczę się o to, co mówi ktokolwiek
inny; on nigdy nie odstąpi od Tego. To się zgadza. On będzie
czekał na „TAK MÓWI PAN.” A więc on nie wyruszy przedtem.
On będzie należycie potwierdzony. Wy…
140 Otóż, ten świat na zewnątrz będzie tego nienawidził, ale
wybrane Nasienie, predestynowane Nasienie — podobnie jak
było w dniach Jezusa, kiedy to Światło zaświeci, to Nasienie
powstanie do Życia. [Brat Branham strzelił swoimi palcami —
wyd.] Oni Je poznają. Oni Je zrozumieją. Nie będziecie musieć o
Nim mówić ani słowa.
141 Ona rzekła: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Wiem, że
kiedy przyjdzie Mesjasz, powinien czynić…”
On rzekł: „Ja Nim jestem.”
142 Człowieku, to wystarczyło. Ona nie musiała czekać całą noc
oraz czekać następną noc. Ona To miała od razu. Ona zaraz
pobiegła i powiedziała im o Tym.
143 Nuże, przypomnijcie sobie, pierwszy wiek był wiekiem lwa.
Był to Lew z pokolenia Judy — Chrystus. Jego Własne Życie
wywierało wpływ na ten wiek. Było to pierwsze Zwierzę, które
oznacza „Moc,” która odpowiadała ludzkim głosem.
144 Następnym wiekiem był wiek wołu, względnie wiek jeźdźca
na czarnym koniu. Rozumiecie?
145 Otóż, powodem tego, że pierwszy wiek był białym wiekiem,
było to… Zawsze słyszałem ludzi mówiących, że ten pierwszy
jeździec, biały, był mocą kościoła, który wyjechał, aby zwyciężać.
Stwierdziliśmy, że mu była dana korona, i to było to. Był to
kościół. Był to kościół, lecz dokąd on poszedł? On poszedł do
Rzymu. Oto, gdzie on poszedł. On otrzymał swoją koronę.
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Otóż, w drugim wieku był jeździec na czerwonym koniu —
był to wiek ciemności.
147 A potem, następny wiek był wiekiem człowieka — był to
jeździec na czarnym koniu; był to wiek reformatorów, widzicie,
kiedy przemówił ten Głos. Otóż, ten jeździec na czarnym koniu —
był to antychryst. Lecz Ten, który mówił w tym wieku, był
przedstawiony jako człowiek, a to oznacza mądrość, bystrość,
przebiegłość. Rozumiecie? Ale oni tego nie poznali, rozumiecie.
Oni go nie nazwali… Nie dali mu imienia. Rozumiecie? Oni
tylko mówili, że on wyjechał.
148 Lecz teraz, gdy nastaje wiek orła; to jest ten, który… Bóg
zawsze przyrównuje swych proroków do orłów. On Samego
Siebie nazywa orłem. Orzeł wznosi się tak wysoko, że nikt inny
nie może mu dorównać. On nie tylko znajduje się tak wysoko,
lecz on jest ukształtowany na taką pozycję. Kiedy podniesie się
tak wysoko, widzi, gdzie się znajduje. Niektórzy ludzie podnoszą
się wysoko, ale nie widzą, gdzie się znajdują, a więc nie robi im
dobrze dostać się tam do góry. Lecz jeśli wy…
149 Lecz niechaj wrona lub jastrząb poleci z orłem, ani jeden
tego nie wytrzyma; rozpadłby się na strzępy. On musi być
przystosowany do tego ciśnienia, gdzie się udaje.
150 To jest właśnie kłopotem dzisiaj; niektórzy z nas nie są
przystosowani do tego ciśnienia. Zbyt szybko wybuchamy,
widzicie, kiedy podskakujemy. Lecz musimy być przystosowani
do tego ciśnienia.
151 Gdy się podnosimy do góry, musimy mieć ostry wzrok orła
aby zobaczyć, co przychodzi, i wiedzieć, co mamy czynić. Otóż,
objawił To wiek orła. Stwierdzamy więc, że wiek orła był
obiecany w Objawieniu 10, 7. i u Malachiasza 1, 4. On nastanie
w ostatecznych dniach, widzicie. To się zgadza — on nastanie. W
porządku. Zauważcie.
152 Nuże, ten osobnik — stwierdzamy, że on jedzie na płowym
koniu. Płowy! O moi drodzy! Potem, zauważcie, po tym…
153 „Sześćdziesiąt osiem milionów protestantów” — jak to
zaczerpnęliśmy ubiegłego wieczora ze „Słynnej Reformacji”
Smucker’a, z rzymskiej historii męczenników. Stwierdziliśmy,
że aż do piętnastego wieku — myślę, że to był piętnasty, albo
osiemnasty, nie pamiętam teraz dokładnie. Lecz 68 milionów
ludzi zostało uśmierconych za to, że protestowali przeciw
pierwszemu rzymskiemu kościołowi — przeciw Rzymowi. Nic
dziwnego, że on mógł się ucieleśnić w osobie imieniem… i
nazwanej Śmiercią. On nią z pewnością był!
154 Otóż, tylko Bóg wie, dla ilu był on powodem duchowej
śmierci przez swoją naukę przeciw Biblii i przeciw Słowu! To jest
ten, który wydał 68 milionów na pastwę miecza i zabijał ich. A
prawdopodobnie dosłownie miliardy umarły duchowo z powodu
jego fałszywej nauki. Nic dziwnego, że on przybrał imię Śmierć!
146
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Widzicie tego jeźdźca? Po pierwsze: on jako antychryst
był śmiercią już od początku, ale on był wtedy nieszkodliwy.
Potem otrzymał koronę, potrójną koronę, a kiedy ją otrzymał,
zjednoczył się… Szatan zjednoczył swój kościół i państwo,
bowiem on był potem ponad obojgiem. Antychryst był szatanem
w postaci człowieka.
156 A potem również w ew. Mateusza, myślę, że to jest 4. rozdział.
Tam jest powiedziane, że szatan wziął Jezusa, naszego Pana, na
górę i pokazał Mu królestwa świata — wszystkie w jednej chwili,
oraz ich sławę. Zaoferował Mu je i powiedział… One były jego.
157 Widzicie zatem, jeżeli on mógł zjednoczyć swoje państwo i
swój kościół razem, to potem mógł z całą pewnością wyjechać
jeździec na czerwonym koniu. Rozumiecie? Rzeczywiście! Potem
dowiadujemy się o jego tajemnicy tutaj w jego kościele i
państwie.
158 W czwartym stadium jego usługi został nazwany bestią.
Najpierw był nazwany antychrystem, widzicie; potem został
nazwany fałszywym prorokiem, a teraz jest nazwany bestią.
Nuże, stwierdzamy tutaj, że on został nazwany bestią. Pragnę
teraz, abyście zwrócili uwagę na to, że to było po czwartym
koniu.
159 A w tym czwartym koniu, jeżeli zauważycie, wszystko…
Pierwszy koń był biały, następny był czerwony, a potem był
czarny, a czwarty koń — wszystkie trzy poprzednie były w
nim reprezentowane, bowiem kolor płowy, to kolor czerwony i
biały itd. zmieszane razem. Widzicie? On… To było wszystko
pomieszane w tym koniu. Rozumiecie? A zatem on stał się
czwartym, lub w rzeczywistości trzy w jednym, i wszystko to
zostało pomieszane w tym jednym.
160 Pragnę teraz, abyście obserwowali te cztery konie. Zwróćcie
uwagę na znaczenie liczby cztery w duchowej matematyce. Bóg
jest w trójkach. Ten jest w czwórce. On jest tutaj w czwórce.
Po pierwsze: antychryst — biały, po drugie: fałszywy prorok —
czerwony, po trzecie: namiestnik niebios i ziemi, oraz czyśćca —
czarny; po czwarte: bestia — płowy koń. Szatan został wyrzucony
z Niebios. Czy sobie to chcecie przeczytać? Objawienie 12, 13. —
szatan został wyrzucony z niebios. Potem w Objawieniu 13, 1 —
8 on jest ucieleśniony w osobie bestii.
161 On był najpierw antychrystem — po prostu nauką, nazwaną
Nikolaityzm; następnie z niej stał się fałszywym prorokiem.
Jeżeli on jest antychrystem — anty-Chryst znaczy przeciw.
Wszystko, co jest przeciw Bożemu Słowu, jest przeciw Bogu,
bowiem Słowo to Bóg. „Na początku było Słowo, to Słowo było
u Boga, a to Słowo ciałem się stało — Chrystusem, i mieszkało
między nami.” A zatem on jest przeciw Słowu, więc on jest
antychrystem. Lecz duch nie może zostać ukoronowany. Z tego
powodu on nie otrzymał korony. Tylko łuk bez strzał.
155
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A potem, kiedy doszedł do czasu koronacji, stał się
fałszywym prorokiem swojej nauki przeciw Chrystusowi. Czy
to pojmujecie? Potem otrzymał swój miecz, bowiem on łączy
swoje moce razem; potem nie musi się już nikogo pytać. On
jest gubernatorem państwa; on jest gubernatorem Niebios.
Otrzymuje potrójną koronę. Wymyślił sobie pojęcie „czyściec.”
Mianowicie jeśli ktoś z nich wówczas umarł, a oni mieli pewną
kwotę pieniędzy i chcieli go wykupić, on ich mógł wymodlić
z niego. Bowiem „on posiadał moc, aby to uczynić.” On był
namiestnikiem. Na pewno — on jest. „On zajmuje miejsce Boga
na ziemi.” Jeżeli to nie jest tak jasne, jak cokolwiek innego!
163 My to stwierdzamy, kiedy przechodzimy poprzez Biblię i
zliczymy cyfry jego liczby, itp. On jest tutaj, wprost tutaj, z
powrotem w liczbie cztery. Nie w liczbie trzy; w liczbie cztery,
widzicie.
164 Przejdźmy teraz do Objawienia 12. Przeczytajmy z niego
trochę, bowiem będziemy mieć czas, aby to uczynić. Czytajmy
Objawienie 12. rozdział, 13. werset: „A w tej samej godzinie
nastało wielkie trzęsienie ziemi…” Nie, mam złe miejsce Pisma,
13 werset:
„A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię,
zaczął prześladować niewiastę, która porodziła
chłopczyka.”
165 Widzicie zatem, że on został zrzucony na ziemię i został
ucieleśniony — jako duch antychrysta ucieleśnił się w człowieku.
Ten mężczyzna zmienia się z jednej rzeczy w drugą — z
ducha antychrysta na fałszywego proroka, a potem do niego
wchodzi bestia.
166 Dokładnie tak samo, jak wyrasta Kościół; jego kościół
przeszedł od antychrysta do fałszywego proroka, a w tym
doniosłym wieku, który przychodzi, ta bestia, która ma
powstać. Tak więc, Kościół przechodzi w podobny sposób przez
usprawiedliwienie, poświęcenie i chrzest Duchem Świętym. Jest
to Chrystus, będący w swoim ludzie — dokładnie! A on ma tutaj
przedobraz Tego, widzicie, a raczej symbol Tego. On tam jest
całkiem dokładnie. To jest on. On został wyrzucony z Niebios.
167 Otóż, w Objawieniu 13, 1 — 8 dowiadujemy się:
„I stanąłem na piasku morskim. I widziałem bestię,
występującą…
168 Nuże, tutaj w 12. został on wyrzucony. Zważajcie teraz.
„… widziałem bestię występującą z morza, mającą
siedem głów i rogów dziesięć; a na rogach jej było
dziesięć koron, a na głowach jej bluźniercze imiona.
A ta bestia, którą widziałem, podobna była do rysia, a
nogi jej…”
162
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O, gdybyśmy mieli teraz czas, poświęcilibyśmy resztę tego
wieczora tym symbolom tutaj i pokazalibyśmy — znowu byśmy
to przenieśli wprost na niego. Każdy — większość z was wie o
tym z innych lekcji.
„… były jako nogi niedźwiedzia, a gęba jej jako gęba
lwia; i dał jej smok moc swoją i tron swój, oraz wielki
autorytet.”
170 Uch! Wcielony szatan! Rozumiecie?
„A widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć
zabitą…”
171 I ciągle dalej i dalej, jak pójdziemy, jeśli chcecie — jeżeli
będziecie mieć okazję, aby to dalej przeczytać. Nie, czytajmy
jeszcze trochę dalej.
„A widziałem jedną z głów jej jakby na śmierć zabitą,
ale rana jej śmiertelna uleczona jest. Tedy się dziwowała
wszystka ziemia i szła za tą bestią.”
172 Obserwujcie to tylko! Nie zwracajcie uwagi na komunizm.
On nie jest niczym innym, niż narzędziem, poruszającym się w
ręku Bożym, aby wam pomógł pewnego dnia „pomścić krew,” jak
to będziemy omawiać jutro wieczorem. Rozumiecie?
„I kłaniali się temu smokowi…”
173 Kto był tym smokiem? Szatan. Prawda? „Czerwony smok.”
W porządku.
„… który dał moc bestii (skąd otrzymuje swoją
moc, widzicie)… kłaniali się też bestii, mówiąc: Któż
podobny bestii? Któż z nią walczyć może?
I dane jej są usta, mówiące wielkie rzeczy i
bluźnierstwa; dana jej też jest moc, aby miała władzę
przez czterdzieści i dwa miesiące.
I otworzyła usta swoje ku bluźnierstwu przeciwko
Bogu… (Tutaj to macie, rozumiecie? Dobrze)… aby
bluźniła imię Jego… (dając mu tytuły)… i przybytek
Jego…” (który jest mieszkaniem Ducha Świętego.)
174 Aby mu zrobić miejsce w Rzymie, w mieście Watykan.
Możecie czytać po prostu ciągle dalej:
„… i tych, którzy mieszkają na niebie.”
175 Bluźnił im, mówiąc, że są orędownikami.
„Dano jej też walczyć z świętymi… (i on walczył)…
i zwyciężać ich…” (i on zwyciężał).
176 Spalał ich na stosie! Rzucał ich na pożarcie lwom i uśmiercał,
jak tylko mógł!
„I dano jej moc nad wszelkim pokoleniem i językiem,
i narodem.”
169
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Nigdy się tak nie stało w Rzymie, dopóki pogański Rzym
nie został zmieniony w papieski Rzym. Moc katolicyzmu
rozpowszechniła się na całym świecie i ustanowiła światowy
kościół katolicki.
„I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi,
których imiona nie są napisane w księgach…”
178 „Nie tykaj Mego Oleju i wina!” Rozumiecie?
„I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi,
których imiona nie są napisane w księgach żywota
Baranka, zabitego od założenia świata.
Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha!
Jeśli kto w pojmanie wiedzie, w pojmanie pójdzie; jeśli
kto mieczem zabije, musi i on zostać mieczem zabity. Tuć
jest cierpliwość i wiara świętych.”
179 Otóż, mówiliśmy o nim ubiegłego wieczora, jak przychodzi ze
swoim wielkim mieczem, aby zabijać.
180 Stwierdzamy, że on również zostanie zabity mieczem —
mieczem Słowa. Słowo Boże, ostry, obosieczny miecz zabije go
i położy mu kres. Czekajcie, aż Siedem Gromów wyda Swoje
głosy — z tej grupy, która może rzeczywiście wziąć Słowo Boże
i posługiwać się Nim — Ono będzie krajać i ciąć. Oni potrafią
zamknąć niebiosa. Oni mogą zamknąć to, względnie uczynić
tamto, cokolwiek chcą. Gloria! On zostanie zabity Słowem, które
wychodzi z Jego ust; Ono jest ostrzejsze niż obosieczny miecz.
Oni by mogli powołać sto miliardów ton much, gdyby zechcieli.
Amen! Cokolwiek oni mówią, to się stanie, bowiem To jest Słowo
Boże, wychodzące z Bożych ust. Tak. Amen. Bóg zawsze — jest to
Jego Słowo, lecz On zawsze używa człowieka, aby Je wykonał.
181 Bóg mógł powołać wszystkie muchy wówczas w Egipcie, lecz
On powiedział: „Mojżeszu, to jest twoje zadanie. Ja ci po prostu
będę mówił, co masz czynić, a ty pójdziesz i uczynisz to.” On to
całkowicie wykonał. Rozumiecie? On by mógł wybrać słońce, aby
je powołać do istnienia; On mógł sprawić, aby je powołał księżyc,
względnie aby je powołał wiatr. Lecz On powiedział: „Mojżeszu.”
On wybrał Swego męża. W porządku.
182 Zatem stwierdzamy tutaj, że szatan, potem gdy został
wyrzucony z Niebios, ucieleśnił się w bestii, i teraz on jest
bestią. Antychryst, fałszywy prorok, a teraz bestia. On został
nazwany Śmiercią! A piekło idzie za nim! Szatan na swoim
tronie — w całej pełni! O moi drodzy! Na ziemi on jest szatanem,
reprezentując na ziemi to, że on jest obecnie głową królestw
świata, właśnie tych samych królestw, które oferował Panu
Jezusowi w ew. Mateusza 4. Szatan staje się obecnie w całej
pełni królem.
183 Nuże, to się będzie dziać później. On jest teraz fałszywym
prorokiem. Po pewnym czasie, kiedy złamie swoje przymierze
177
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z Żydami, stanie się bestią. Czy wiecie, jak myśmy… Dobrze.
Zwróćcie teraz uwagę, w tym czasie będzie mu dane serce
bestii, a sam szatan ucieleśni się w nim, bowiem kiedy
Kościół odejdzie do góry, szatan zostanie zrzucony. Rozumiecie?
Widzicie? Potem się to zakończy. Skończą się wszystkie jego
oskarżania. Rozumiecie? Otóż, jak długo…
Spójrzcie, jak długo Pośrednik jest jeszcze na Tronie, szatan
tam może stać i oskarżać, bowiem on jest adwokatem tej drugiej
strony. On jest przeciwnikiem Chrystusa. A Chrystus jest… On
tam stoi — przeciwnik tam stoi i mówi: „Zaczekaj tylko, Adam
upadł! Adam to uczynił! Ja go pokonałem. Jego żonę skłoniłem
do uwierzenia kłamstwu, a Ty powiedziałeś, że ona zostanie za
to potępiona. Oni są moi!”
184

Lecz oto jest Pośrednik, który tam stoi. Amen! Krewny
Odkupiciel, amen, stoi tam z Krwią, która może wziąć serce
najpodlejszego grzesznika i przemienić je. Pośrednik jest na
Tronie. O, tak!
185

Szatan powiedział: „Lecz oni są winni!”
On może powiedzieć: „Nie są!”
Ten wywabiacz wynaleziono, względnie wyprodukowano,
aby usunąć plamę, usunąć ten kolor atramentu lub jakąkolwiek
inną plamę. Oni go posiadają. On go rozłoży tak, że go już
nigdy nie znajdziesz. Zamienia go z powrotem na gazy i dalej na
kosmiczne światło, omija molekuły i wszystko inne, aż się zmieni
na pierwotne składniki, z których powstał. Jest to stworzenie.
Stworzenie musiało wyjść od Stworzyciela. Lecz wszystkie
składniki chemiczne, które zostały wyprodukowane i połączone
razem, zostaną rozszczepione, i to jest po prostu wszystko, na
czym to polega. Więcej tego nie ma. Nawet sama substancja wody
łączy się z tym Chloroksem i powstaje popiół chemiczny.
186

Amen! Chwała Bogu! Jest to zupełnie czyste. Oto, co czyni
Krew Jezusa Chrystusa z prawdziwym dzieckiem Bożym, kiedy
ono wyznaje grzech i stoi tam usprawiedliwione w Jego…
Miłosierdzie! Dobroć! Ma to nawet tak doniosłe znaczenie, że
Bóg powiedział: „Ja sobie tego nawet nie mogę nigdy więcej
przypomnieć. On jest absolutnie Moim synem.”
187

„Zaprawdę powiadam tobie, jeżeli powiesz tej górze:
‚Przenieś się’ i nie wątpisz w swoim sercu, lecz wierzysz temu,
co powiedziałeś, stanie się to; możesz mieć to, co powiedziałeś.”
Jesteś odkupionym synem. Amen! Ja wiem, że to jest prawdą.
188

Widziałem, jak pojawiły się wiewiórki w sześciu różnych
wypadkach, chociaż wiedziałem, że tam nie mogła się znajdować
żadna. A tak, jak On może stworzyć wiewiórki, tak samo może
stworzyć muchy, czy żaby, czy cokolwiek innego. On jest Bogiem,
Stworzycielem. To prawda! A kiedy żadna śmiertelna istota…
189

26

MÓW ION E SŁOWO

Lecz kiedy grzech śmiertelnika jest wyznany i wpadł do
tego Chloroksu — bielidła Krwi Jezusa Chrystusa, Ona wybiela
wszelki grzech. On jest czysty, bez żadnej domieszki, bez
grzechu, bez zmazy. „Kto się z Boga narodził, nie popełnia
grzechu, bowiem on nie może grzeszyć.” To Bielidło stoi między
nim i Bogiem. Jak by się tam mógł w ogóle dostać grzech, kiedy
ono go rozszczepia i posyła wprost z powrotem do tego, który to
wypaczył! Amen!
191 Coś takiego! Czuję się nabożnie. Mówię wam, odczuwam
podniecenie teraz, kiedy się to zaczyna objawiać.
192 Zwróćcie uwagę, szatan zupełnie na swoim tronie. O, tak.
Oferował go Bogu, oferował go naszemu Panu. On tutaj siedzi
posiadając serce bestii w sobie. Otóż, tutaj jest ten osobnik —
ta bestia, wcielony diabeł. On pojawia się tutaj na ziemi
pod fałszywym pretekstem. O, moja dobroć! Pod fałszywym
pretekstem, że jest prawdziwym Słowem sam przyłącza się
do Słowa.
193 On uczynił dokładnie tą samą rzecz, którą uczynił dwa
tysiące lat temu jego typ, którym był Judasz. Co on uczynił?
Judasz wystąpił jako wierzący, a był diabłem od początku. „On
był od urodzenia synem zatracenia.” On się nie zgrywał przed
Jezusem, bowiem On go znał już od samego początku, amen!
Ponieważ On był Słowem! W porządku. A przypomnijcie sobie,
Judasz zajął miejsce skarbnika i upadł z powodu pieniędzy.
194 Tak samo czyni dzisiejszy kościół! Katolicki kościół, jak
zauważyliśmy ubiegłego wieczora, pobierał od nich opłaty za
nowenny, pobierał pieniądze za modlitwy, pobierał od nich
opłaty za wszystko. Niemal z powodu tej samej rzeczy upadły
córki katolickiego kościoła, którymi są protestanci. Cała ta
sprawa ma do czynienia z pieniędzmi. Oto, z powodu czego upadł
Judasz, gdzie on upadł, a tutaj jest to, z powodu czego upadają
protestanci.
195 Obserwujcie, jedzie na płowym koniu, kiedy się pojawia na
swoją jazdę — tę ostatnią jazdę. On jedzie teraz po raz ostatni.
Otóż, to nie jest w naszym czasie. To będzie w przyszłości. Jest to
zapowiedziana Pieczęć. Patrzcie, bowiem Kościół został zabrany
do góry, kiedy to będzie się dziać. Kiedy Chrystus pojawi się
tutaj na ziemi jako, jako, jako… Ten facet pojawia się i staje się
całkowicie, kompletnie diabłem; z antychrysta poprzez cały czas,
poprzez fałszywego proroka, potem do bestii — samego diabła.
A on jedzie na płowym koniu, cały pofarbowany pomieszanymi
kolorami wszelkiego rodzaju, co go czyni bladym i trupim.
196 Lecz kiedy nasz Pan pojawi się tutaj na ziemi, On pojedzie
na śnieżnobiałym koniu i on będzie całkiem, w całej pełni
Emanuelem — Słowem Boga ucieleśnionym w Człowieku.
Rozumiecie? Oto, jaka między nimi wielka różnica. Na tym
polega ta różnica.
190
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Zauważcie, antychryst jest na płowym koniu — pomieszane
kolory. Koń jest zwierzęciem, które przedstawia moc. Jego
moc jest całkiem pomieszana. Dlaczego? Jest to polityka, są to
narodowe moce, są to moce religijne, są to moce demoniczne.
Są to wszelkiego rodzaju moce, pomieszane razem — był to
pomieszany płowy koń. On posiada moce wszelkiego rodzaju.
198 Lecz kiedy przyjeżdża Jezus, jedzie na koniu jednolitego
koloru — Słowo. Amen!
199 Ten zaś miesza swoje kolory z czerwonego, białego i
czarnego. Trzy kolory w jednym — przedstawione w jednym, oraz
trzy moce reprezentowane w jednym: biały koń, czerwony koń,
czarny koń — oraz trzy korony w jednej. Widzicie? Na pewno.
200 Ja sam widziałem tą koronę — stałem tak blisko i patrzyłem
na nią. Nie pozwolono mi podejść bliżej do niej z uwagi
na oddzielające szkło. Leżała tam w gablotce, pod dużym
zamkiem — potrójna korona. Więc ja wiem, że to jest prawda.
Uhm. A więc tam on był, potrójna korona, namiestnik niebios,
czyśćca i ziemi.
201 Trzy moce złączone razem, widzicie, wszystko pomieszane
na płowy kolor. Cała ta sprawa cuchnie śmiercią. Polityczna,
religijna i demoniczna — wszystkie moce pomieszane razem.
Polityka — on jest królem polityki — szatan. Chytry! Coś takiego!
Oczywiście. Nie próbujcie go przechytrzyć. Tylko ufajcie Panu.
To wszystko.
202 Jak to już przedtem omawiałem, wszelka przebiegłość,
wykształcenie i tym podobne rzeczy pochodzą z niedobrej strony.
Śledźcie to po prostu w Piśmie i stwierdzicie, czy to prawda.
Śledźcie dzieci Kaina, a zobaczycie, czym się one stały. Potem
śledźcie dzieci Seta, a zobaczycie, czym one były. Ja nie popieram
nieuctwa, wcale nie, o nie, lecz z trudnością znajdziecie w Biblii
jakiegoś człowieka, bardzo rzadko…
203 Był jeden imieniem Paweł, on był bystrym człowiekiem, a on
powiedział, że musiał zapomnieć wszystko, co wiedział, w tym
celu, żeby poznać Chrystusa. On powiedział: „Nie przyszedłem
do was w powabnych słowach ludzkiej mądrości, lecz przychodzę
do was w Mocy zmartwychwstania Chrystusa.” To się zgadza —
Moc Ducha Świętego!
204 Spójrzcie na tych drugich. Niektórzy z nich nawet nie
odróżniali prawicy od lewicy. I, o, spójrzcie poprzez wieki na
proroków — skąd oni pochodzili, itd. Widzicie, co mam na myśli?
205 Jest to bystrość, inteligencja i mądrość. Mądrość jest właśnie
tą rzeczą, która was oddala od Boga.
206 On posiadał trzy moce, względnie trzy kompetencje władzy
sądowej: ziemia, niebiosa i czyściec.
207 On sam jest trójcą. Oto, z czego on się składa. I on jedzie w
trójcy. Jego moc jest w trójcy. Jego korona jest w trójcy. Jego koń
197
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jest w trójcy. Oto, czym on jest — trójcą; moc trójcy, korona trójcy,
koń jadący w trójcy — to są urzędy — znowu cztery. Widzicie,
ponownie cztery. W porządku.
208 Trzy stadia jego usługi czynią go jedną osobą — wcielony
szatan. Trzy stadia jego usługi: antychryst, fałszywy prorok i
bestia — te trzy są symbolami, rozumiecie. Otóż, istnieją trzy
symbole, które go przedstawiają.
209 Bóg, Bóg daje się Sam poznać również w wodzie, Krwi i
w Duchu. To czyni chrześcijanina synem Bożym, dzięki Słowu
Bożemu. Rozumiecie? A te trzy moce czynią z niego diabła.
Rozumiecie? O, a Te tutaj to woda, Krew i Duch, które są od Boga.
A te to polityka, religia i demoniczna moc zmieszane razem, i to
go czyni diabłem.
210 Po pierwszy raz Chrystus przyszedł jako śmiertelnik. On
przychodzi trzykrotnie. Chrystus jest w trzech. Rozumiecie?
(Obserwujcie, jak szatan przychodzi. On jest w czterech.)
Obserwujcie Chrystusa. Pierwsze przyjście — On przyszedł
jako śmiertelnik, aby krwawić i umrzeć. Czy to prawda?
Takie było Jego pierwsze przyjście. Drugim przyjściem jest
Zachwycenie. Spotkamy Go w przestworzach nieśmiertelni. W
jego trzecim przyjściu — On jest ucieleśnionym Bogiem. Amen!
[Brat Branham klasnął w swoje dłonie — wyd.] Bóg Emanuel, aby
rządzić ziemią! To się zgadza. Tylko trzy.
211 Obserwujecie czwarte stadium tego jeźdźca. W czwartym
stadium ten jeździec jest nazwany Śmiercią. Śmierć oznacza
„Wieczne oddzielenie od Boga.” Oto, co oznacza śmierć: być na
wieki oddzielonym od Boga.
212 Zatem,
jeżeli tam umieściliśmy tego faceta, klaso,
jeżeli pokazaliśmy na podstawie Biblii, kim jest ten facet;
omawialiśmy nawet te pagórki, to miejsce i wszystko inne
dokładnie do szczegółów. A teraz został nazwany przez orła
„Śmiercią.” Tak On go nazywa. Pamiętajcie, tutaj widzicie, że
śmierć oznacza wieczne oddzielenie.
213 Pamiętajcie, święci nie umierają. Oni zasną, nie umierają.
„Kto słucha Moich Słów i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma
Żywot Wieczny.” To prawda. „Nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł
ze śmierci do Życia. Jam jest zmartwychwstanie i Żywot” —
powiedział Jezus. „Kto wierzy we mnie, choćby też umarł, żyć
będzie. A ktokolwiek żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze.”
Czy Łazarz umarł? „On śpi.”
214 „Nie bój się, dzieweczka nie umarła, ale śpi.” Oni się śmiali
z Niego z pogardą. Czy się to zgadza? O, moi drodzy! Widzicie,
święci nie umierają.
215 Oddzielenie od Boga oznacza śmierć, wieczną śmierć. A ten
facet jest nazwany „Śmiercią.” Więc trzymajcie się z dala od
niego. Czym on jest? On jest zorganizowanym, organizacyjnym
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systemem — pierwszy kościół się zorganizował, kiedy przyjął
argumentowanie Konstantyna na Soborze w Nicei.
Ubiegłego wieczora mówiliśmy o tych niewiastach, i
pokazałem, jak Ewa — pierwsza oblubienica, zanim w ogóle
przyszedł do niej jej małżonek, ona upadła na skutek niewiary
wobec Słowa Bożego w Edenie. Duchowa oblubienica, która się
urodziła z Chrystusa w Dniu Wylania Ducha Świętego — co się
stało, zanim On mógł przyjść do niej? Ona upadła w Rzymie. Co
takiego? Zaprzedała swoją cnotę ze Słowa za dogmat. Amen! O,
moi drodzy!
216

Odczuwam, że znów przychodzi na mnie podniecenie, o tak,
kiedy o tym pomyślę. Ja nie mam zamiaru postępować głupio.
Nie mam takiego zamiaru. Ja tylko… Nie zdajecie sobie sprawy
z tego, co to ze mną czyni. Siedzę przy tym już od czterech dni.
Ja muszę po prostu coś powiedzieć, abym się znów mógł trochę
czuć po ludzku. Wiecie, co mam na myśli. Tak. W porządku.
Zacznę mówić w ten sposób, a człowiek widzi wizje, pojawiające
się w całym pomieszczeniu. To prawda. Widzicie, z tego powodu
mówię coś, aby znowu przyjść do siebie — otrząsnąć się z tego.
Rozumiecie?
217

Czy zwróciliście kiedyś uwagę, kiedy urządzam kolejkę
z usługą rozpoznawania? Powiem coś, co pobudza ludzi do
śmiechu, potem powiem coś, co pobudza ludzi do płaczu;
następnie powiem coś, co ich rozgniewa. Ja coś rozpoznaję i
powiem coś, aby zobaczyć, jak to zostanie przyjęte. Następnie
zobaczę, jakiego rodzaju światło jest nad nimi, co się dzieje,
wtedy wiem, gdzie ono jest, i wiem, czy Ono kogoś wywołuje,
czy nie. Jeżeli nie… O ile tam siedzi prawdziwy wierzący, w
porządku. Następnie ich wywołuję i mówię: „Ty Taki-i-taki.”
218

A kiedy człowiek schodzi w dół, Duch zaczyna namaszczać,
wtedy człowiek zaczyna widzieć to migotanie, przychodzące ze
wszystkich stron dookoła — wokół tego pomieszczenia. To jest
powodem, dlaczego coś powiem — aby wrócić z powrotem i
zacząć od nowa, rozumiecie.
219

Od ostatniej niedzieli siedzę tylko w pomieszczeniu, tylko
się modlę pod namaszczeniem; to jest wszystko. Wiem, że To
jest właściwe. Wy wierzycie w Boga. Ja wiem, że wierzycie.
Zważajcie tylko, co będzie na końcu tego tygodnia. Uhm.
Rozumiecie? Rozumiecie? W porządku. Widzicie?
220

Nuże, śmierć oznacza wieczne
Pamiętajcie więc, święci nie umierają.
221

odłączenie

od

Boga.

Przypomnijcie sobie, jego oblubienicy był dany płowy koń.
Mam na myśli, że temu jeźdźcowi był dany płowy koń, aby na
nim wyjechał. Był mu dany płowy koń, aby na nim wyjechał. I
on jechał na tym płowym koniu śmierci. Otóż, wiemy, co to było.
Wiemy, co to był za kościół.
222
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A przypomnijcie sobie z ubiegłego wieczora, ona nie tylko
była „wszetecznicą,” ona była „matką nierządnic.”
224 Stwierdzamy, że tym, co ją uczyniło wszetecznicą, była
kobieta — to znaczy tego rodzaju kobieta. Ja to mówię… Jest
to kategoryczne słowo, by je powiedzieć między słuchaczami
obu płci, lecz Biblia tak mówi, widzicie. Zdajemy sobie zatem
sprawę z tego, że to jest kobieta, która żyje niewiernie wobec
swoich ślubów małżeńskich. I widzicie, ona powinna być, ona
mówi sama — nazywa samą siebie „Królową Niebios.” (Miała by
to być Oblubienica Boga.) Bóg to Chrystus. A stwierdzamy, że
ona popełnia cudzołóstwa i skłania królów ziemi oraz wszystkich
bogatych i wielkich mężczyzn do popełniania cudzołóstw. Cała
ziemia poszła za nią. Rozumiecie?
225 Stwierdzamy potem, że ona wydała na świat kilka córek,
a one były nierządnicami. Czym innym jest nierządnica, niż
wszetecznicą, tą samą: cudzołożnica, popełnianie cudzołóstwa,
zło, nierząd. Co oni uczynili? Zorganizowali się, założyli
system, nauczali według metody, która jest dziełem człowieka;
zielonoświątkowcy i cała ta zgraja!
226 Zielonoświątkowcy, nie zagłuszajcie teraz swego sumienia.
Pozwólcie, że wam coś powiem. Spójrzmy temu prosto w twarz.
Jesteśmy zbyt daleko na tej drodze obecnie i musimy mówić bez
ogródek. Zwróćcie uwagę.
227 Żyjemy w Laodycejskim Wieku Kościoła. Był to najbardziej
absurdalny wiek kościoła z wszystkich pozostałych — on jest
letni i jest jedynym wiekiem, w którym Chrystus znajduje
się na zewnątrz i próbuje wejść do wewnątrz. Takie było
poselstwo zielonoświątkowców, które wyszło. Oni mówią:
„Jestem bogaty!” Człeku, najpierw byłeś ubogim. Teraz się
rzeczywiście wzbogaciłeś, widzisz. „Niczego nie potrzebuję!” i
och, czym byłeś!
228 On powiedział: „Ty jesteś nagi, mizerny, ślepy, ubogi,
nieszczęsny, a nawet o tym nie wiesz.”
229 Nuże, gdyby jakiś człowiek był nagi na dworze, na ulicy, a
wiedziałby o tym, wiecie, on by sobie próbował pomóc. Lecz jeśli
o tym nie wie, a wy mu nie możecie nic powiedzieć, to z nim
jest naprawdę źle. Niech mu Bóg będzie miłościw. To prawda.
Zauważcie. O, moi drodzy!
230 Nuże,
przypomnijcie sobie, ten antychryst sam jest
człowiekiem, a jego oblubienicy, którą jest kościół, „był dany
czas do pokuty, ale ona nie pokutowała” w tym wieku kościoła,
w Tiatyrze. Czy sobie przypominacie? Czy możecie…
231 Wróćmy się wstecz na chwilę. Nie zaszkodzi nam, jeśli się
wrócimy na chwilę. Wróćmy do drugiego rozdziału — tylko na
chwilę. Otóż, tylko go przeczytamy — drugi rozdział — o Tiatyrze.
Zastanówmy się więc teraz bardzo szybko nad nim. Moi drodzy,
mamy już niemal kończyć, a jeszcze nie rozpoczęliśmy. Lecz,
223
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zauważcie — Tiatyra. Nuże, zaczyna się to od 18. wersetu w 2.
rozdziale.
„A do anioła (to znaczy posłańca) zboru w Tiatyrze
napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień
ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.
Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i
wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich
jest więcej niż pierwszych.
Lecz mam ci za złe, że pozwalasz kobiecie Izebel…”
232 Tutaj to macie. Znacie ją — w Biblii. Ona była żoną Achaba.
A tutaj jest kobieta, kościół, Jezabela — żona fałszywego proroka,
który jest rzekomo autentycznym prorokiem Bożym — papież.
Racja, autentyczny prorok i jego żona Jezabela. Otóż, Achab
powinien był być autentycznym Żydem, lecz on był łajdakiem,
wiecie o tym, a jego żona kierowała nim gdziekolwiek on tylko
chciał. Stwierdzamy również, że Jezabela bierze ich pieniądze i
prowadzi ich w ten sposób, jak oni chcą.
„… która się podaje za prorokinię,… (rozumiecie?) i
naucza, i zwodzi moje sługi… (widzicie, nauka Jezabeli
po prostu ogarnęła kraj)… uprawiać wszeteczeństwo i
spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.
I dałem jej czas, aby pokutowała z wszeteczeństwa
swego, ale nie pokutowała.” (Widzicie?)
233 Obserwujcie następny werset.
„Toteż rzucę ją na łoże, (to znaczy piekło), a tych,
którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, (ona
pójdzie do tego wielkiego Ucisku, zatem nie Kościół.)
jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.”
234 Nuże, spójrzcie tutaj.
„A jej dzieci (nierządnice) zabiję.” (duchowa śmierć)
235 Czy w to wierzycie? [Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.]
To jest zgodne ze Słowem. „Ja ich zabiję śmiercią.” A jeżeli są
zabici, są oddzieleni na wieki. W porządku, pamiętajcie, On jej
dał czas, aby pokutowała.
236 Wiek Tiatyry był ciemnym wiekiem. W tym czasie jechał
jeździec na czarnym koniu, kiedy musiało się płacić za msze i za
wszystko inne — za modlitwy, za nowenny i tak dalej. Widzicie
teraz jego czarnego konia. Potem, gdy on nie chciał pokutować
w Tiatyrze, (co takiego?) zmienił swego konia z czarnego na
płowego — śmierć, na okres swej ostatniej usługi.
237 Nuże, może trochę wstrząsnąłem niektórymi z was tutaj.
Odrzucić Boga, odrzucić Boże wołanie — pewnego razu uczynisz
to po raz ostatni. I tak samo jak w wypadku kościoła — dla niego
się skończyło. Boża cierpliwość nie będzie się na zawsze borykać
z człowiekiem. Rozumiecie?
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A kiedy ona To odrzuciła i odmówiła przyjęcia Tego, to
się zmieniła i odeszła… Teraz otrzymała imię „Śmierć” —
oddzielenie. Bóg powiedział: „Ja wezmę nawet jej dzieci —
protestantów, i wszystkich zabiję — przez oddzielenie na wieki.”
Tutaj to macie. Wiek Tiatyry — ciemny wiek. Jego czarny koń
zmienił się teraz w śmierć dla jego ostatniej usługi.
238

Widzicie, jak wieki kościoła łączą się z Pieczęciami? Zupełnie
dokładnie. Wiemy zatem, że To jest poprawne. Duch Święty nie
popełnia błędów. On nam dał wielkie potwierdzenie ostatnio,
kiedy omawialiśmy wieki kościoła; wy o tym wiecie.
239

Widzicie — miłujący, długo cierpliwy Bóg! Zanim On posłał
na nią sąd, dał jej miejsce do pokuty. A mówię to w Imieniu
Pańskim: On dał kościołowi protestanckiemu tą samą okazję,
lecz oni nie będą pokutować! To Poselstwo zatrzęsło wszystkim,
lecz ona tego nie będzie czynić! Ona będzie miała swe własne
dogmaty i wyznania wiary; nie dbam o to, jak bardzo To
wyjaśniacie.
240

Jak powiedziałem tam w Chicago pewnego dnia przed
większą ilością kaznodziei, niż ludzi, którzy tutaj siedzą! A
tam oni napierali na mnie z powodu Nauki, nasienia węża i
wszystkich innych rzeczy. A ja powiedziałem: „Więc niech ktoś
weźmie swoją Biblię, przyjdzie tutaj i stanie koło mnie.” Nikt nie
powiedział ani słowa.
241

Tommy Hicks powiedział: „Nigdy przedtem nie słyszałem
Tego w ten sposób, bracie Branham. Ja chcę trzysta taśm o tym.
Pragnę je wysłać wszystkim moim kaznodziejom.”
242

Około pięćdziesięciu do siedemdziesięciu pięciu rzekło: „Ja
przyjdę tam na dół, aby się dać ponownie ochrzcić.” Czy oni
przyszli? — ani jeden z nich. Dlaczego? On im dał czas do pokuty!
On wrzuci twoje dzieci do śmierci — duchowej śmierci.
243

Podejmiemy się tego jutro wieczorem, o ile Pan zechce,
albo w sobotę wieczorem — o tych plagach, które przechodzą.
Obserwujcie, co się tam dzieje.
244

Podobnie jak On daje Egiptowi — On dał Egiptowi miejsce do
pokuty. Czym była ostatnia plaga? Była to śmierć.
245

To jest ostatnia plaga, która ugodziła w zielonoświątkowy
kościół. Jest to duchowa śmierć. On jest martwy. Mówię to w
Imieniu Pańskim. On jest duchowo martwy! On mu dał miejsce
do pokuty, ale on To odrzucił. On jest teraz duchowo martwy. On
już nigdy nie powstanie!
246

A ci ludzie tam na zewnątrz, którzy próbują wprowadzić
episkopalian i księży, i tak dalej, a nazywają ich „Święty Ojciec
Taki-i-taki.” Przecież oni powinni się wstydzić samych siebie!
Jak ślepym może się stać człowiek. Czy Jezus nie powiedział tego?
Kiedy śpiąca panna poszła kupować Olej, ona Go nie otrzymała!
247
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Wszyscy słyszycie, jak ludzie mówią: „Posiadam Ducha
Świętego. Mówiłem językami.” Lecz oni nie chcą chodzić do
takiego zboru jak ten. „O, wiecie, ja nie wierzę, że bym miał
coś wspólnego z takim miejscem jak to.” A potem mówicie, że
posiadacie Ducha Świętego?
249 Lecz wy chcecie postępować w pełen godności sposób.
Chcecie pozostać w Babilonie, a pomimo tego radować się
z błogosławieństw Niebios. Musicie podjąć swój wybór. Nie
możecie pozostać tam na zewnątrz w świecie, a w tym samym
czasie służyć Bogu. Jezus powiedział, że nie możecie służyć Bogu
i mamonie. Zatem jeśli nie będziecie oczekiwać…
250 Jeśli zostaliście rzeczywiście zbawieni, będziecie się radować
ze zgromadzeń, w których Duch Święty potwierdza Samego
Siebie i pokazuje, że Słowo Boże jest tak i amen.
251 Ktoś powiedział: „Ci ludzie robią za dużo hałasu. To mnie
denerwuje.” Będziesz zdenerwowany, jeżeli dostaniesz się do
Nieba. Pomyśl tylko o tym, kiedy ci wszyscy będą tam; co potem?
O, moi drodzy, jak bardzo Pan chce osiągnąć…
252 On jest długo cierpliwy, podobnie jak był w dniach Noego.
On sobie zadał wiele trudu. On ich długo znosił — przez sto
dwadzieścia lat, aby ich skłonić do pokuty, ale oni tego nie chcieli
uczynić.
253 W czasach Egiptu On posłał plagi i wszystko możliwe; oni
tego nie chcieli uczynić.
On posłał Jana, oni nie chcieli powrócić.
254 On posłał Jezusa, by umarł i zbawił całą tą grupę, która
słuchała Słowa.
255 A teraz w ostatecznych dniach, On znowu obiecał, że pośle
Poselstwo, aby Ją wywołać i przywrócić pierwotną wiarę z
powrotem do Tego — z powrotem do Słowa, ale oni Go nie
przyjmą. Oni są tak bardzo dogmatyczni w swoich dogmatach
i wyznaniach wiary, że Go nie chcą. O, oni myślą, że gdyby
mieli… Gdyby jakiś anioł zstąpił na ziemię; lecz Bóg tego
nie czyni.
256 On bierze jakiegoś nieuka i głupiego, kogoś, kto ledwie
zna ABC lub kogoś takiego. A zatem On bierze tego rodzaju
człowieka, bowiem On może wziąć kogoś, kto jest niczym, i
potem działać przez niego. Jak długo ktoś sobie myśli, że jest
czymś, to On nie może się nim posłużyć. On tak zawsze czynił.
Musisz się stać niczym, aby się stać kimś u Boga. O, moi drodzy!
257 Zważajcie. Pomimo tego, że „On jej dał czas do pokuty, ona
nie pokutowała.”
258 On to uczynił ponownie, ale ona nie będzie pokutować. Jej
odmówienie sprawia, że ona… Względnie jej odmówienie robi
doskonałą drogę szatanowi, żeby wszedł do niej i ucieleśnił
się. To się zgadza. On się ucieleśnia wprost w niej, ponieważ
248
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ona odrzuciła Słowo. A to jest dokładnie to samo, z powodu
czego kościół protestancki staje się nierządnicą. Jest tak dlatego,
bo on odrzuca potwierdzoną Prawdę Słowa Bożego, a to daje
diabłu miejsce, aby wszedł wprost do niego i ucieleśnił się. A on
zrobi posąg dla bestii, kiedy oni zjednoczyli się razem, właśnie
obecnie, i postępują dokładnie tak, jak On powiedział. To się
zgadza. Amen.
Gdybym miał wykształcenie, mógłbym wam to wytłumaczyć.
Ja nie mam wykształcenia. Ja po prostu oczekuję, że wam To
objawi Duch Święty. On to objawi tym, którzy… To się zgadza.
On to uczyni. Tak. Zważajcie.
259

Patrzcie jak — co ona tutaj uczyniła. Ona odrzuciła
Boże Poselstwo wzywające ją do pokuty. Ona dała początek
antychrystowi — i to jest właśnie to, czym ona była. Ona
przyszła — fałszywy prorok, inkarnowany diabeł, a kiedy to ona
uczyniła przez swoją fałszywą naukę, wtedy — pomimo wszystko
Bóg dał jej miejsce do pokuty, próbując ją pozyskać.
260

Widzicie, jak jest długo cierpliwy? Jaka cudowna miłość! Nie
ma żadnej innej miłości jak ta! Patrzcie, On przebaczył nawet
tym, którzy Mu pluli w twarz, i tym podobnie. Taki jest Bóg,
widzicie. Nie…
261

Ona odrzuca Boże Poselstwo! Patrzcie, poproszono ją, aby
pokutowała — aby wróciła tam, skąd wypadła.
262

A z czego ona wypadła? Ze Słowa. Racja. Z czego wypadła
Ewa? [Zgromadzenie odpowiada: „Ze Słowa” — wyd.] Ze Słowa!
Z czego wypadła denominacja? [Zgromadzenie odpowiada: „Ze
Słowa” — wyd.] Tutaj to macie. Rozumiecie? Nie ma innej drogi,
po prostu za każdym razem tylko wnijść z powrotem do Słowa —
wprost z powrotem do Słowa. Rozumiecie? Lecz oni dostali się
do systemu, który ich odprowadza od Słowa — odprowadza ich
od Słowa, zamiast prowadzić do Słowa. Zwróćcie na to uwagę.
263

Patrzcie, był jej dany czas do pokuty, aby powróciła.
Pokutować oznacza „zawrócić, odwrócić się z powrotem, zrobić
w tył zwrot.” Pokutuj, „wróć!” A był jej dany czas, aby wróciła
tam, skąd…
264

Nuże, przypomnijcie sobie, ona była pierwotnym zborem
Pięćdziesiątnicy, na który został wylany Duch Święty w
Dniu Pięćdziesiątym. Ilu z was, znawców Biblii, wie o tym?
Oczywiście, był to on. Patrzcie, z czego on wyszedł? On
wypadł ze Słowa i przyjął dogmaty. On oczekuje… Na
miejsce Ducha Świętego chcieli świętego męża: „Doktora prawa,
doktora filozofii, doktora QU” — a potem zrobili go papieżem.
Rozumiecie? Oczywiście. Lecz ona — to jest właśnie to, co oni
chcieli — kogoś, kto by się za nią modlił, kogoś… Ona tylko
zapłaciła pieniędzmi, i to jest wszystko, co ona musiała uczynić.
Rozumiecie?
265
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Otóż, dzisiaj mamy to samo. O ile tylko mają ławkę kościelną,
w której mogą usiąść i płacić duże sumy na talerz do zbierania
kolekty, to im wystarczy. Oni są członkami tego kościoła. Nie
mówcie im już nic więcej o Tym. Oni tego nie chcą wiedzieć. To
są jej córki.
267 Zatem, z czego ona wypadła? Z oryginalnego apostolskiego
Słowa apostołów i proroków. Oto, z czego ona wypadła. Z tego
właśnie wypadli protestanci.
268 Pokutujcie! Wróćcie z powrotem! Wróćcie, zanim będzie
za późno — o ile już nie jest za późno. Jednego z tych dni
Baranek opuści Swoje miejsce, a potem wszystko przeminęło.
Więc jej córki zostały teraz poproszone, aby powróciły, zanim
będą sądzone razem z nią.
269 Otóż,
ostatnie Poselstwo, które oni otrzymają, jest
poselstwem tego proroka, o którym mówiłem. Przeczytałem
o tym wiele książek i wiem, że prawdziwi, dobrzy, rozsądni,
duchowo myślący ludzie wiedzą, że to przychodzi. Oni to wiedzą.
Oni wiedzą, że to przychodzi, lecz kłopot w tym, że oni ciągle
mówią: „My tego potrzebujemy. To się stanie.” A kiedy To
przyjdzie, będzie To tak pokorne, że oni Tego prawdopodobnie
nie dostrzegą, tak samo jak to zaprzepaścili innym razem. To się
zgadza. Ludzie będą o Tym pisać i tak dalej, i mówić: „O tak.
Tak musi być.” A chociaż to jest pokazane bezpośrednio przed
nimi, oni po prostu postępują dalej po swojemu, rozumiecie.
Zawsze tak czynili.
270 Zważajcie teraz. Oni po-… Ona musi mimo wszystko
pokutować, powrócić z powrotem do oryginalnego Słowa, tak
samo były proszone jej córki. Żeby były zmuszone… one będą
sądzone i wrzucone na to samo łoże, i zabite razem z nią. One były
proszone, żeby powróciły do oryginalnego Słowa, z powrotem
do nauki apostołów, lecz one są tak bardzo związane swoimi
wyznaniami wiary i tym podobnie, że tego nie zrobią. One sobie
z Tego tylko kpią.
271 Co oni potem uczynią? W końcu stworzą posąg dla bestii,
inną moc, i będą postępować wobec Oblubienicy Baranka tak,
jak „ona” czyniła w Objawieniu 13, 14. To jest właśnie to, co oni
czynią — po prostu prześladują — ta sama rzecz. Kościoły kpią
sobie tak samo z prawdziwej Oblubienicy Chrystusa, jak sobie
kiedyś kpił Rzym. Dokładnie tak samo. O tak. Postępują wobec
prawdziwej Oblubienicy Baranka dokładnie tak samo, jak „ona
czyniła” w Objawieniu 13, 14.
272 Zwróćcie teraz uwagę, widzimy na podstawie obietnicy
Bożego Słowa, że On zabije jej dzieci, denominacje, córki,
duchową śmiercią. Otóż, jest to w Objawieniu 2, 22. Nie
zapomnijcie tego. Zabić znaczy tyle co uśmiercić. A śmierć
oznacza „Wieczne oddzielenie od obecności Bożej.” Pomyślcie
o tym, przyjaciele. Pomyślcie o tym. Nie ufajcie żadnym
266
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wyznaniom wiary ludzkiego pochodzenia. Trzymajcie się z dala
od wszystkiego, co jest sprzeczne ze Słowem.
273 Uważajcie teraz. Obserwujcie to tutaj w Biblii. Jest
powiedziane, że jego imię brzmiało piekło… Mam na myśli:
„… jego imię brzmiało śmierć, a piekło szło za nim.”
274 Otóż, piekło idzie zawsze za śmiercią, w cielesnym zakresie.
Kiedy umiera cielesny człowiek, piekło idzie za nim — to
znaczy grób, hades, widzicie; to się dzieje w cielesnym zakresie,
lecz w duchowym jest to jezioro gorejące ogniem. Rozumiecie?
W porządku. Jest to wieczne oddzielenie, bowiem oni zostają
spaleni.
275 Malachiasz 4. powiedział: „Nie zostawi im korzenia, ani
gałązki, ani niczego innego.” W ten sposób świat musi zostać na
nowo oczyszczony dla Tysiącletniego Królestwa. Rozumiecie?
276 Czy zauważyliście, ten jeździec jest rodzaju męskiego? „On”
trzyma w „swojej” ręce — „mężczyzna,” fałszywy prorok. Lecz
jego oblubienica nazywa się kościół, „ona,” Jezabela — Achab i
Jezabela. No wiecie, jest to tak doskonałe, jak tylko może być.
Widzicie? Rozumiecie?
277 Córki są również rodzaju żeńskiego, lecz one nigdy nie
przyjęły zwierzchnictwa mężczyzny. Protestanci do tego, lecz
zasadniczo są ciągle nierządnicami, ze względu na ich naukę,
system, denominację. To jest po prostu… Oto, co ono mówi.
278 Zważajcie. Do czego to wszystko dochodzi? Zatem, sądzę, że
mamy teraz jeszcze około dwanaście czy czternaście minut czasu.
Patrzcie, do czego to wszystko dochodzi. Co to jest? Odchodzi to
wprost z powrotem tą drogą, którą to przyszło, a rozpoczęło się to
w Niebiesiech. Dochodzi to do ostatecznej bitwy na końcu czasu.
279 Pierwsza bitwa miała miejsce w Niebiesiech. Lucyfer został
wyrzucony i przyszedł na ziemię. Potem on splugawił Eden
i od tego czasu był ciągle zanieczyszczany. A zatem, z tej
bitwy w Niebiesiech przechodzi to do bitwy na ziemi, i
ona zostanie zakończona na ziemi w czasie końca w bitwie,
nazwanej Armagieddon. Nuże, każdy o tym wie. Ta święta bitwa
rozpoczęła się w Niebiesiech i oni go wyrzucili. Michał i jego
aniołowie zadali mu klęskę i wypędzili go. A kiedy go wypędzili,
on spadł wprost do Edenu, i tutaj zaczęła się bitwa na nowo.
280 Bóg obwarował zupełnie Swoje dzieci przy pomocy Swego
Słowa. A Ewa wysunęła swoją szyję i powiedziała: „Myślę, że być
może masz rację.” I tam on wszedł. I od tego czasu się to zaczęło.
Potem Bóg zstąpił na ziemię i teraz On musiał… On zstąpił na
ziemię, aby odkupić tych, którzy upadli.
281 Jak już powiedziałem: Bóg jest jak wielki budowniczy. On
kładzie wszystek Swój materiał na ziemię, a potem buduje Swoje
budynki. Zatem pamiętajcie, zanim istniało ziarno nasienia na
ziemi, zanim było słońce, które zaświeciło na ziemię, wasze
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ciało leżało na ziemi — bowiem wy jesteście prochem ziemi.
Rozumiecie? Wy nim jesteście. Bóg jest tym budowniczym.
282 Otóż, On miał zamiar tworzyć dalej tak, jak uczynił w
wypadku Adama — sięgnąć na ziemię, wziąć trochę wapnia,
potasu i światła kosmicznego, i: „Fiuuu!” [Brat Branham wydaje
dźwięk dmuchnięcia — tł.] I powiedzieć: „Oto Mój następny
syn” — rozumiecie? Potem by wziął dalszą trochę i: „Fiuuu!”
„Oto kolejny syn.”
283 Lecz co uczyniła Ewa? Ona zanieczyściła ten sposób i
urodziła na skutek seksualnego aktu. Potem ugodziła śmierć!
284 Co teraz czyni Bóg? On miał tak dużo nasion poprzez
wszystkie wieki, które były predestynowane; tak dużo tych
predestynowanych. A zatem w czasie końca On nie powie:
„Ewo, chodź i uródź kolejne dziecko.” On zawoła: „Fiuuu!” a ja
odpowiem. To wszystko. Tak jest. Taki był plan. Kiedy zostanie
wprowadzone ostatnie, na tym sprawa załatwiona.
285 Otóż, bitwa rozpoczęła się w Niebiesiech. Ona zakończy się
na ziemi w postaci Armagieddonu.
286 Nuże, obserwujmy to i zobaczymy, jak się to odsłania. Może
uda nam się to odsłonić. Panie, pomóż nam to uczynić właśnie
teraz. Obserwujcie, jak się to odsłania.
287 Tajemniczy jeździec — obserwujcie, co on teraz czyni;
„opierał się,” odmawiał pokutować i powrócić z powrotem do
oryginalnej Krwi — Słowa. Słowo stało się Krwią i ciałem.
Rozumiecie? Odmówił powrócić do Niego. On jest antychrystem!
Prawdziwa Oblubienica Słowa — on sprzeciwia się prawdziwej
Oblubienicy Słowa. On bierze swoją własną oblubienicę! On się
sprzeciwia prawdziwej Oblubienicy! On bierze swoją własną
oblubienicę i prowadzi ją do siebie w postaci religii, nazwanej
wyznaniami wiary i dogmatami. Rozumiecie? A zatem, kiedy
widzi tą świętą Oblubienicę, on występuje przeciw Niej; ale
kształtuje swoją własną oblubienicę, nazwaną antychrystem —
przez naukę antychrysta, która jest przeciw Chrystusowi. Czy
widzicie, jak on jest przebiegły? A zatem, zamiast mieć jedność
miłości sprawującej władzę, oddawanie czci pod Krwią, on
ma denominację. Zamiast mieć Słowo, on przyjął wyznania,
dogmaty, i tak dalej.
288 Podobnie jak protestanci mówią: „Apostolskie Wyznanie
Wiary.” Chcę, abyście mi w Biblii znaleźli choć jedno słowo na
ten temat. W Biblii nie ma żadnego Apostolskiego Wyznania
Wiary.
289 Jak powiedziałem tutaj niedawno, względnie gdzieś na
innym miejscu: „Jeżeli apostołowie mieli w ogóle jakieś
wyznanie wiary, było to Dz. Ap. 2, 38.” Na ile wiem, to jest
wszystko, co oni kiedykolwiek mieli. Dlatego oni nawoływali
każdego, aby to praktykował. Kiedy on znalazł kilku, którzy
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wyglądali na chrześcijan, powiedział: „Czy przyjęliście Ducha
Świętego od czasu, kiedy uwierzyliście?”
Oni odpowiedzieli: „My nawet nie wiemy, że istnieje…”
On powiedział: „Więc jak zostaliście ochrzczeni?”
290 Nuże, być ochrzczonym w Imię Jezusa, a raczej w Imię Pana
Jezusa Chrystusa — to jest w porządku, lecz to jeszcze nie
jest wszystko na ten temat. O, nie! Możesz zostać ochrzczony
pięćdziesiąt razy w ten sposób, ale to cię ani trochę nie polepszy,
dopóki twoje serce nie zostanie przemienione przez Ducha
Świętego. To musi przebiegać wszystko wspólnie. Zauważcie,
jest to Chrystus!
291 Antychryst
odrzuca Naukę prawdziwej Oblubienicy.
Dlatego on bierze teraz swoją własną oblubienicę i wychowuje
ją podporządkowaną swemu własnemu wyznaniu wiary. Bierze
swoją oblubienicę i czyni ją denominacją! Ona rodzi dalsze
denominacje, jak tutaj jest zacytowane w Piśmie Świętym —
rodzi córki. A one nie… One stają się takie same, jak ich
matka: cielesne, świeckie, denominacyjne, przeciwstawiające
się duchowej Oblubienicy — Słowu.
292 Oni nie mówią, że nie należą do kościoła. Rozmawiasz z
człowiekiem z denominacji. „Z pewnością, należę do kościoła.”
Czy jesteś chrześcijaninem? „Ja należę do kościoła!” To z Tym
nie ma nic wspólnego! Oni mówią… Nie należysz do Koś-…
Może należysz do czegoś, co jest nazwane kościołem, rozumiesz,
należysz do kościoła. To nie jest Kościół. To nie są Kościoły, to
są kluby, gdzie ludzie zbierają się razem — podobnie jak „ptaki
jednakich piór.”
293 Lecz wy jesteście tylko jednym Kościołem, a jest nim
tajemnicze Ciało Chrystusa. Ty się do Niego nie przyłączasz;
urodziłeś się do Niego.
294 Jak zawsze mawiałem: „Jestem w rodzinie Branhamów już
pięćdziesiąt trzy lata, a nigdy się do niej nie przyłączyłem.
Urodziłem się w niej.” Rozumiecie?
295 Patrzcie teraz, jest to po prostu pięknie przedstawione. Mam
tutaj zapisane miejsce Pisma, lecz ja… nie mamy czasu, aby
wejść w to, jak Ezaw i Jakub…
296 Otóż, Ezaw był religijnym człowiekiem. On nie twierdził
o sobie, że jest niewierzącym. On wierzył w tego samego
Boga, co Jakub, w tego samego Boga, w którego wierzył jego
tata, lecz on był po prostu krętaczem. Przepraszam za to
wyrażenie. Po prostu… On był po prostu człowiekiem bez
honoru. On był — otóż, jeżeli chodzi o moralność, on był
pod względem moralnym rzeczywiście lepszym człowiekiem
niż Jakub. Widzicie jednak, on nie pomyślał… „Och, co z
Tym ma do czynienia pierworodztwo?” I on sprzedał swoje
pierworodztwo Jakubowi. Widzicie?

CZWA RTA PI ECZĘĆ

39

Lecz Jakub — on nie miał takich wielkich rzeczy jak Ezaw.
On nie miał takiego dziedzictwa, jakie miał on. Była jednakowoż
jedna rzecz, której pragnął Jakub — było to pierworodztwo. On
się nie przejmował, jak je musi osiągnąć, on je miał zamiar
osiągnąć, a Bóg go respektował.
298 A zatem, dzisiaj jest to samo z cielesnym człowiekiem
posiadającym cielesny umysł — myślącym po świecku. „Otóż, ja
należę do państwowego kościoła. Ja należę do tego kościoła. Ja
należę do tego.” To z Tym nie ma nic wspólnego, ani trochę.
299 Obserwujcie — zgromadza ich teraz na swoim koniu maści
mieszanej. On ich zgromadza razem na swoim koniu mieszanej
maści, bowiem on posiada polityczną moc.
300 Czy nie wierzycie, że ją posiada? W jaki sposób dostał się na
swe stanowisko niniejszy prezydent? Jak się tam wśliznął? Uhm.
Przeszliście na drugą stronę z powodu wolności religii, bando
demokratów, sprzedaliście swoje pierworodztwo za politykę!
Partia demokratyczna jest na miejscu, lecz one są obydwie
zepsute. Ja mówię o chrześcijaństwie. Lecz wy sprzedajecie
swoje pierworodztwo za demokratyczny bilet, aby ustanowić na
stanowisko kogoś takiego. Wstydźcie się!
301 Czy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że nasz naród wzoruje
się dokładnie na Izraelu? Co uczynił Izrael? On udał się do obcego
kraju, wypędził jego mieszkańców, pozabijał ich i wszedł do
niego, i wziął ten kraj w posiadanie. To właśnie uczyniliśmy
Indianom. To są jedyni prawdziwi Amerykanie, którzy istnieją —
nasi przyjaciele Indianie.
302 Zatem co oni uczynili? Izrael miał kilku wielkich mężów. Na
początku, jak wiecie, oni mieli Dawida, mieli Salomona. Mieli
wielkich mężów. W końcu mieli Achaba — odszczepieńca, który
się ożenił z Jezabelą, z niewierzącą.
303 Otóż, to jest to samo, co uczyniliśmy. Mieliśmy takich jak
Washington i Lincoln, lecz patrzcie, kogo mamy dzisiaj. A
chodzi właśnie o to, że on jest żonaty i pogrążony w to aż po
uszy, i jest zagorzałym zwolennikiem Jezabeli. On by mógł być
naprawdę dobrym człowiekiem, lecz ona ma zamiar otworzyć
przedsiębiorstwo. Widzicie z tego zaraz, że cała rodzina jest do
tego zaangażowana.
304 Co mi powiedział Duch Święty około trzydzieści pięć lat
temu? Wy wszyscy, którzy pamiętacie tamte czasy, wiecie o
tym — o tych siedmiu rzeczach, które się staną, zanim nastanie
koniec. To teraz jest przedostatnia sprawa, która nadchodzi.
Wszystkie inne wypełniły się dokładnie co do joty — jeżeli chodzi
o wojny i wszystko inne. Widzicie? A teraz właśnie ten naród jest
w rękach niewiasty, aby nim rządziła. Jezabela! Rozumiecie?
305 Lecz przypomnijcie sobie, w czasach Jezabeli był ktoś, kto im
rzeczywiście pokazał ich prawdziwą twarz. Rozumiecie?
297
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Zgromadza ich na swym koniu mieszanej maści, widzicie.
On zgromadza razem tą rzecz — pomieszaną z wyznaniami
wiary, denominacjami, doktrynami ludzkiego pochodzenia. Czy
się to zgadza? [Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.] Na
pewno! Mieszany kolor, pomieszany kolor śmierci, płowy koń
tego świata! Nuże, to prawda. Pomieszane kolory śmierci,
świecka forma płowego konia! O, moi drodzy! Wcale nie święta
Krew Słowa!
306

I obserwujcie: „One ich zgromadzają z czterech krańców
ziemi. Zgromadzają ich na Armagieddon,” jak mówi Biblia.
Staram się rozmyślać o miejscach Pisma, jak je mam tutaj
napisane. Ja ich nie wymieniłem; tylko gdzie one są zapisane,
widzicie, co one mówią. „Zgromadza ich na ten wielki dzień
bitwy Pana Boga.” Uważajcie! Nuże, na tym mieszanej maści,
świeckim, płowym, chorym koniu, pomyślcie tylko! Wiecie, że
to jest niedobra rzecz. Zwróćcie zatem uwagę, skąd on ich
zgromadza — „z czterech krańców ziemi.” Oni się obecnie
zgromadzają na próbę sił. Ta próba sił odbędzie się zgodnie ze
Słowem pod „Armagieddon.” Rozumiecie?
307

On jedzie na płowym koniu i ma na sobie przypięte
„Śmierć” — ma przyfastrygowane imię: Śmierć — antychryst!
Słuchajcie. Antychryst, ta pierwsza denominacja, (tego nie
można kwestionować) ze swoją Jezabelą, uprawiającą nierząd
wobec Słowa; z jej córkami — protestanci, zgromadzający się
obecnie razem w zjednoczeniu!
308

Czy słyszeliście, co niedawno powiedzieli tutaj ludzie z
baptystów? Uhm? „O, my się do nich nie przyłączymy, lecz
będziemy przyjacielscy i jakoś nam to będzie klapować razem.
Nie musimy się przyłączać do ich kościoła, ale…” Tutaj to
jest, tutaj to macie, dokładnie to, co mówi Słowo. Rozumiecie?
Rozumiecie? Przede wszystkim stara wszetecznica, widzicie.
309

Otóż, oni się teraz łączą razem, przychodzą na tą próbę
sił pod Armagieddon jadąc na koniu mieszanej maści; jeden
koń był białej maści, jeden koń czerwonej maści, a jeden koń
maści czarnej. Trzy różne moce: polityczna moc, duchowa moc
kierowana mocą demoniczną, którą jest antychryst. Zmieszajcie
to wszystko razem, a otrzymacie płowego konia o niezdrowym
wyglądzie, na którym on jedzie. To się zgadza. Zwróćcie teraz
uwagę. Patrzcie, na czym on jedzie. Ten płowy koń koloru
grizzly — zmieszany z czarnego, czerwonego i białego koloru;
przyjeżdża do bitwy, zgromadzając swoich poddanych z każdego
narodu pod Niebem! Czy Daniel nie wyłożył tego snu i nie
widział tego prążku żelaza, biegnącego z Rzymu do każdego
królestwa? Oni się zgromadzają.
310

Nuże, siedźcie cicho, bowiem zakończymy za chwilkę. Więc
słuchajcie uważnie.
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Oni się teraz zgromadzają, aby to uczynić — zwołuje swoich
poddanych z czterech krańców ziemi, jadąc na płowym, chorym
koniu maści zmieszanej z trzech kolorów. Ten sam człowiek!
312 Zatem w Objawieniu 19. nie tylko on się gotuje, lecz Chrystus
gotuje się na spotkanie z nim. Ta bitwa będzie zażarta i ciężka.
Chrystus — w Objawieniu 19. Chrystus zgromadza swoich — nie z
czterech krańców ziemi, bowiem pozostanie ich naprawdę tylko
mała resztka. Co On czyni? On ich zgromadza z czterech krańców
Niebios. Jutro wieczorem weźmiemy te „dusze pod ołtarzem” i
zobaczycie, czy to prawda, czy nie. Z czterech krańców Niebios —
na śnieżnobiałym koniu!
313 On ma również Imię, nie śmierć, ale „Słowo Boże” —
Życie. Amen. Ma je napisane tutaj, na Swoich biodrach:
„Słowo Boże.” To jest jedyne Życie, bowiem Bóg jest jedynym
źródłem Wiecznego Życia, jakie istnieje — Zoe! Czy to prawda?
[Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.]
314 On ma napisane: „Życie,” jedzie na białym koniu, a
tutaj jest człowiek z trzema różnymi zmieszanymi mocami,
nazwany „Śmierć.” Zgromadza swych przywiązanych do ziemi
delegatów, a Chrystus zgromadza Swoich zrodzonych do Niebios
poddanych — świętych. Tamten ma na sobie napisane „Śmierć.”
Chrystus ma na Sobie napisane „Życie.”
315 Ci, którzy są z Nim, jadą również na białych koniach, a
są nazwani „wybranymi przed założeniem świata.” Amen! Oni
są wierni Słowu. Amen! Coś takiego! Ja je miłuję. „Wywołani,
wybrani przed założeniem świata.” A zatem, oni są wierni Słowu
dzięki temu, że zostali wybrani; wszyscy podnieceni nowym
winem i Olejem, po prostu jadą razem z Nim, zjeżdżają w dół,
żeby mu stawić czoło. Oni wiedzą, że Gromy niebawem wydadzą
tą rzecz dla nas. Rozumiecie?
316 Uważajcie. Jak On to czyni? Zatem jeżeli On jest Słowem,
a Jego imię brzmi Słowo, to Słowo jest Życiem! Antychryst —
wszystko anty znaczy tyle co „przeciw.” Nuże, anty oznacza
„przeciw” Chrystusowi, przeciw Słowu. Zatem musi to być
wyznanie wiary, względnie denominacja, która jest przeciw
Słowu.
317 No wiecie, ja nie rozumiem, jak to możecie przeoczyć. Jak
wam to może uniknąć, jeżeli to pojmujecie? Nie wiem, jak to jest
możliwe.
318 To jest prawda. Anty znaczy „przeciw.” Czy się to zgadza?
„Pozbawić czegoś.” To jest właśnie to, czym on był. On jechał
na koniu mieszanej maści. Widzimy to wprost tutaj w Słowie
Bożym.
319 Widzieliśmy to bezpośrednio w siedmiu wiekach kościoła.
Tutaj On to przynosi ponownie w tych Pieczęciach — otwierając
i pokazując te sprawy, które się działy w wiekach kościoła.
311
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Anty znaczy „przeciw” Słowu. Widzicie dlaczego
wyznania — czemu jesteśmy tak bardzo przeciw wyznaniom i
denominacjom? Bowiem one są przeciw Słowu. Rozumiecie?
321 Tutaj widzimy Życie i śmierć przychodzące na ostateczną
bitwę. Biały koń prawdziwego Życia; płowy koń pomieszanego
wyznania wiary. Widzicie, dochodzą do prawdziwej próby sił.
322 Pragnę tutaj coś powiedzieć. Może w to nie wierzycie, ale ja
to wyszukałem, aby się upewnić. Istnieje tylko jeden oryginalny
kolor, a jest nim kolor biały. Ilu z was to wie? Istnieje tylko jeden
oryginalny kolor. Wszystkie inne są pomieszane.
323 Chrystus jest od początku na jednolitym białym Słowie bez
żadnej domieszki. Amen! Amen! Każdy kolor byłby biały, gdyby
nie domieszano do niego pewnych składników chemicznych.
Amen! Chwała! Każdy kościół by stał na apostolskiej Nauce
Słowa Bożego, a Bóg by Go potwierdzał, gdybyśmy do niej nie
domieszali wyznań wiary i denominacji. Tutaj to macie.
O, bracie Evans, czuję się teraz naprawdę dobrze! O, tak!
O, tak!
324 Tylko jeden oryginalny kolor — to znaczy biały. On nigdy
nie został zmieszany z denominacjami czy wyznaniami wiary.
O, nie!
325 A przypomnijcie sobie, Jego święci są odziani w białe
szaty, nie są zmieszani z denominacjami i z wyznaniami wiary.
Stwierdzamy zatem, że denominacyjne wyznania wiary — oto,
gdzie można otrzymać ten pomieszany kolor. Lecz On jedzie
na oryginalnym kolorze. Oryginalny kolor jest również na Jego
ludzie, bo oni zostali zanurzeni we Krwi, która oczyściła ich
szatę i posłała te zanieczyszczenia z powrotem. Rozumiecie? To
się zgadza.
Ci, którzy się zmieszali, zmienili swój kolor na płowy i idą
na śmierć.
326 To jest wypaczenie — mieszać inne kolory z białym; wtedy
wypaczasz oryginalny kolor. Czy się to zgadza? Jeżeli oryginalny
kolor, jedyny kolor jest biały, a ty coś do niego domieszasz, to
przekręcasz jego prawdziwe posłannictwo. Amen! Czy się to
zgadza?
327 A jeżeli On jest białym koniem, a On jest Słowem, to jeśli z
Tym cokolwiek zmieszasz — wszelkiego rodzaju wyznanie wiary,
dodasz do Niego jedno słowo, ujmiesz z Niego jedno Słowo — to
oznacza wypaczyć całą sprawę. O, moi drodzy! Panie, zachowaj
mnie w Słowie!
328 Prawda i błąd! O, moi drodzy! Bez względu na to, jak dobre
to jest. Prawdy i błędu nie można zmieszać. To się nie może
zmieszać. Jest to albo „TAK MÓWI PAN,” albo to jest błędne.
Bez względu na to, co powiedział „Święty Ojciec,” św. Bonifacy,
czy arcybiskup z Canterbury. Ja nie wiem, kto to powiedział, lecz
320
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jeśli to jest sprzeczne ze Słowem, jest to wypaczenie. To się nie
zmiesza. Powiecie: „No wiesz, ten człowiek uczynił…” Ja nie
dbam o to, co on uczynił — jak bardzo on jest święty, czy coś w
tym sensie. To jest jedyna szczera Prawda, którą mamy. Żaden
kościół, żadne wyznanie wiary nie posiada tej Prawdy, jeżeli on
znajduje się poza obrębem Tego.
329 Pokażcie mi jeden, który Ją ma. Pragnę, abyście mi to
powiedzieli. Ja odwrócę stronicę w Biblii i pokażę wam
coś. Rozumiecie? Wymieńcie choćby tylko jeden. Wy mówicie:
„Zielonoświątkowcy.” O, moi drodzy! Właśnie uchwyciłem tą
myśl od kogoś. Z tego powodu powiedziałem to. Zostawmy to
raczej zaraz teraz w spokoju, widzę bowiem, że się dotknąłem
czułego miejsca. Nie chciałem was zranić, lecz chciałem tylko,
abyście wiedzieli, że ja wiem, o czym myślicie. Rozumiecie?
330 Tamci, którzy się zmieszali, pomarli (ci „anty”). Jeżeli
domieszacie coś do oryginału, zmienia się to na kolor śmierci.
331 Sprawa przedstawia się tak, jak Chrystus powiedział o
nasieniu gorczycy. Chociaż jest najmniejszym nasieniem ze
wszystkich nasion, lecz ono się nie zmiesza z niczym. Gorczyca
się nie skrzyżuje. Ona jest autentyczną gorczycą. Więc jeżeli
macie tylko tyle wiary, trzymajcie się jej po prostu.
332 Zwróćcie uwagę. Życie towarzyszyło Jeźdźcowi na białym
koniu, Który był Słowem, Życiem, uwierzytelnionym przez Jego
zmartwychwstałych świętych, których miał razem z Sobą. Nuże,
w jaki sposób odbędzie się ta walka?
333 Jezus powiedział: „Kto wierzy we Mnie, choćby też umarł,
żyć będzie.” On rzekł: „Jeżeli wierzycie we Mnie, choć byście
umarli, jednak żyć będziecie, a ktokolwiek żyje i wierzy we
Mnie, nie umrze na wieki.” Ponownie On mówi: „Kto wierzy
we Mnie… Temu On da Żywot Wieczny — wzbudzi go w
ostatecznym dniu.” Tak mówi obietnica Jego Pisma.
334 Tutaj przychodzi szatan ze wszystkich czterech krańców
ziemi ze swymi protestantami i ze swymi katolikami, i
wszyscy razem maszerują prosto do bitwy pod Armagieddon. W
porządku.
335 A tutaj przychodzi Jezus, zstępuje na dół z Niebios ze
zmartwychwstałymi świętymi — z potwierdzonym Słowem.
336 Ja powiedziałem: „Jeżeli Bóg mówi lub posyła ciebie, to
On stoi za tym, co ty powiesz.” Rozumiecie? Zauważcie: Jeżeli
jesteś posłem z Niebios, całe Niebiosa stoją za tobą. A Niebiosa
składają się ze Słowa. Uhm.
337 Zwróćcie więc uwagę, On przyszedł ze zmartwychwstałymi
świętymi, potwierdzającymi, że Jego Słowo jest Prawdą.
338 Zatem szatan wie, że bezdenna otchłań jest gotowa go
przyjąć. Rozumiecie? Moi drodzy! Podczas gdy śmierć jechała
na płowym koniu, pomieszane wyznania wiary i denominacje
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towarzyszyły mu, o, moi drodzy, do wiecznego oddzielenia od
Boga. Oto, gdzie on ich wpędził — do wiecznego oddzielenia.
Chrystus jechał ze Swym Kościołem wprost do Chwały w
zmartwychwstaniu.
339 Zauważcie, teraz 8. werset — tylko dla… ostatnią część 8.
wersetu, kiedy kończymy; rozumiecie.
„… była im dana moc…”
340 Kim „oni” są? Rozumiecie? W porządku. Antychryst
nazwany „Śmiercią.” „Piekło szło za nim.” Obserwujcie jego
plan, składający się z czterech punktów:
341 Antychryst, biały koń, zabija duchem będąc antychrystem;
zabija duchowo.
342 Po drugie — czerwony koń: zabija mieczem — polityczna moc,
kiedy zostaje zjednoczony kościół z państwem.
343 Czarny koń; dusze… kiedy wygłosił swoją doktrynę, a
czynił to przy pomocy swego nierządu. On odważał ich pokarm
przez… sprzedawał im… ile groszy mieli dać za ten odważony
pokarm, i tak dalej.
344 Po czwarte — płowy koń: Wieczne oddzielenie od Boga.
Znowu cztery, widzicie. O moi drodzy!
Chwała bądź Bogu!
345 Teraz ostatnie, tutaj na zakończenie. Dla tych… Czy
macie… Ja wyczerpałem nasz czas. Czy dacie mi jeszcze około
dziesięć minut? [Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.] Miałem
dzisiaj tak dużo telefonów odnośnie tego, co mówiłem tutaj.
346 Wówczas powstało tak wiele fanatyzmu wokół Eliasza, aż to
po prostu… aż to zostało ubite na śmierć. Możecie sobie…
Otóż, pozwólcie… Niech by mi Bóg dopomógł, abym wam
pomógł zobaczyć to, co ja widzę. Czy chcecie? Spróbujmy więc
zaraz, rozumiecie.
347 Otóż, teraz kiedy kończymy — do tych, którzy nie wierzą,
że ostatnim posłańcem do wieku kościoła jest Eliasz, prorok,
namaszczony mąż w tej samej linii.
348 Po śmierci… Zważajcie. Po śmierci tego ostatniego wieku
kościoła… Widzicie teraz, co się stało, rozumiecie. Po śmierci
ich martwe ciała zostały pożarte przez dzikie zwierzęta. Wy o
tym wiecie. To prawda. Podobnie jak ich przedobraz — Jezabela.
349 Otwórzmy teraz Objawienie 2, 18. i 20. Myślę, że mieliśmy
to miejsce tylko kilka minut temu, nieprawdaż? Tak, ja myślę,
że je właśnie omawialiśmy. Miałem je tutaj zanotowane dla
pewnego… Tak. Czas moralnego upadku, to było właśnie to.
Widzicie, jak się to działo, jak Jezabela doszła do władzy. Otóż,
Jezabela to kościoły — nowoczesny kościół, nie Oblubienica.
Jezabela w Starym Testamencie jest przedobrazem dzisiejszego
kościoła, zgodnie ze Słowem Bożym z Objawienia 2, 18, 20.
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„… że pozwalasz niewieście Jezabeli, która samą
siebie nazywa prorokinią…”
350 Rozumiecie?
Czy to prawda? [Zgromadzenie mówi:
„Amen” — wyd.] Otóż, to doskonale wskazuje na Jezabelę.
Najpierw…
351 Moglibyśmy wam po prostu podawać miejsce Pisma za
miejscem Pisma, rozumiecie, mianowicie że ostatni wiek jest
proroczym Poselstwem do Kościoła, nawołującym go na powrót
do oryginalnego Słowa. Zwróćcie teraz uwagę. Czy to prawda?
[Zgromadzenie: „Amen” — wyd.] Malachiasz 4. powiedział tak,
również inne miejsca — Objawienie 10, 7. i tak dalej. Rozumiecie?
Sam Jezus zapowiadał to ciągle na nowo, na nowo i na nowo:
„Jako było w dniach Lota” i tak dalej, i ciągle na nowo. Przybliża
się to po prostu coraz więcej.
352 Jezabela jest przedobrazem dzisiejszego nowoczesnego
kościoła, ponieważ katolicy i protestanci są obecnie zjednoczeni.
Nie trzeba się kręcić koło tego. I ci i tamci są denominacjami,
więc jest to po prostu matka i siostra — to jest wszystko. One
się sprzeczają i argumentują nawzajem, lecz są takie same —
obydwie nierządnice. Otóż, ja tego nie mówię sam z siebie. Ja to
cytuję jako „TAK MÓWI PAN.” Rozumiecie? W porządku.
353 Stwierdzamy teraz, że Jezabela została zabita na rozkaz
Boga — ona została zabita, bowiem Bóg posłał Jehu, który
tam poszedł i kazał wyrzucić Jezabelę z okna i uśmiercić
ją. A psy pożarły jej ciało, (czy to prawda?) dosłownie ciało
Jezabeli. [Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.] A Achab, jej
król, głowa — psy lizały jego krew, jak przepowiedział pierwszy
Eliasz. Widzicie, gdzie idziemy, nieprawdaż?
354 Dlaczego? Pierwszy Eliasz był człowiekiem odrzuconym
przez kościoły. Jezabela i Achab byli głową tych kościołów —
kościoła i państwa razem. Eliasz odkrył Achabowi jego grzechy i
rozkazał całemu kościołowi, aby wrócił do prawdziwego Słowa.
355 Jeżeli to nie jest dokładnie to, co powinien czynić drugi
Eliasz, kiedy on przyjdzie do tego kościoła w tym czasie —
„przywrócić z powrotem oryginalną Wiarę!” Ja nie rozumiem,
jak możecie się wymigać od Tego. To się zgadza. Wróćcie z
powrotem do prawdziwego Słowa! To prawda.
356 Nuże, jeżeli chcecie zobaczyć ich ciała, otwórzmy tutaj —
Objawienie 19, potem gdy zostaną zabici Słowem. Otóż,
Słowo ich zabije. Wy o tym wiecie. W porządku, zatem tylko
uważajcie, a zobaczycie, co się dzieje, gdy Chrystus przychodzi
w Objawieniu 19, począwszy od 17. wersetu.
„I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu…”
357 Otóż, to jest zaraz po… spójrzcie tutaj, powyżej: „A
Jego szata była zmoczona we krwi. A był nazwany KRÓLEM
KRÓLÓW I PANEM PANÓW.” W 13. wersecie „On jest nazwany
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Słowem Bożym.” Rozumiecie? Nuże, tutaj On jest: „KRÓL
KRÓLÓW I PAN PANÓW.”
„I widziałem jednego anioła…”
358 Zwróćcie teraz uwagę. On wychodzi.
„A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić
narody…”
359 „Z Jego ust,” tak jak z ust Bożych do ust Mojżesza.
Rozumiecie?
„… i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam
też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga,
Wszechmogącego.
A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:
KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
I widziałem jednego anioła…”
360 Zważajcie teraz, On przychodzi, żeby pobić. Kogo On pobije?
Jezabelę i jej Achaba, fałszywego proroka.
„I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu, i
zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom,
latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką
ucztę Boga.”
361 On ich daje na pożarcie zwierzętom i ptakom. Otóż, spójrzcie
tutaj — do innego rozdziału w Księdze Objawienia. Tylko na
chwilkę. „Zabijał mieczem i śmiercią, i zwierzętami ziemskimi.”
Widzicie? Kościół Jezabeli, jej (rzeczywiste) ciało będzie pożarte
przez ptaki i zwierzęta tej ziemi. Dokładnie tak samo, jak
Achab i Jezabela w naturalnym zakresie, tak będą i oni, w
duchowej postaci, kościół. Czy rozumiecie, co mam na myśli?
[Zgromadzenie mówi: „Amen” — wyd.] W porządku.
362 Eliasz — O! Eliasz był prorokiem wówczas w dniach Achaba
i Jezabeli — naturalnej. A On obiecał uczynić to samo zgodnie z
tym „TAK MÓWI PAN” w Słowie tej Jezabeli — duchowej; jego
Duchowa forma usługi.
363 Uważajcie. Eliasz, chociaż był w swoim czasie należycie i
gruntownie potwierdzony, nie potrafił ich nawrócić znowu do
Słowa. Czy to prawda? Chociaż Eliasz próbował ze wszystkim —
on uczynił wszystko możliwe. Pokazał im znaki i cuda, ale oni
śmiali mu się w twarz. To samo oni uczynią z tym duchowym
tutaj, widzicie. On ich nie potrafił nawrócić z powrotem do
Słowa. Z tych milionów…
364 Słuchaj teraz, zborze, kiedy teraz kończymy, wy, którzy
jesteście tym trochę zmieszani.
365 Z tych milionów ludzi na świecie w dniach Eliasza, kiedy
Jezabela i Achab sprawowali władzę — jako przedobraz na
dzisiejszy czas — z całego świata było zbawionych przez
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głoszenie Eliasza tylko siedmiuset ludzi. Czy się to zgadza?
Dokładnie.
366 Spójrzcie, Eliasz nie wiedział ani o jednym z nich, żeby
został zbawiony. On myślał, że był jedynym człowiekiem, który
był zbawiony, póki Bóg nie otworzył jednej z tych Pieczęci i
nie pokazał mu tajemnicy w tej Księdze — mianowicie że On
ma siedmiuset ludzi, którzy się nigdy nie skłonili przed tymi
wyznaniami wiary, które tamci mieli. Kiedy Bóg otworzył Swoją
Księgę Eliaszowi, powiedział: „Nuże, czekaj chwileczkę, synu.
Mam siedmiuset ludzi, schowanych tam na zewnątrz w okolicy.
Oni mają swoje imiona zapisane w tej Księdze już od założenia
świata. Oni są Moi.” Coś takiego! Bóg otworzył Pieczęcie.
367 Ja myślę, że to jest powodem, dlaczego Jan tak krzyczał
owego wieczora. Musiał tam zobaczyć swoje imię. Rozumiecie?
Pewnego dnia Bóg otworzył…
368 Elizeusz, on głosił. On czynił wszystko możliwe; on głosił z
całego serca i czynił wszystko, co potrafił, a pomimo tego oni
tylko „chrząkali” nad nim i nazwali go wszystkim możliwym.
Oni rzekli: „Ty jesteś przyczyną tego wszystkiego. Ty jesteś
spirytystą. Ty jesteś powodem tego, że przyszły wszystkie te
kłopoty. Ty jesteś winien,” i tym podobnie. On mu wszystko
powiedział. Jezabela groziła, że mu utnie głowę, i wszystko
możliwe. To się zgadza. Każdy był przeciwko niemu.
369 A potem on powiedział: „Panie, uczyniłem wszystko, co mi
poleciłeś uczynić! Trzymałem się dokładnie Twego Słowa. Gdy
mi powiedziałeś cokolwiek, ja się nie lękałem. Poszedłem prosto
przed oblicze króla i powiedziałem im: ‚TAK MÓWI PAN.’ A Ty
mi nie powiedziałeś ani jednej rzeczy, ani ja im nie powiedziałem
ani jednej rzeczy, która by się nie stała. A teraz jestem tutaj —
jako jedyny, który pozostałem z całej grupy. Zostałem tylko ja
sam, a oni mnie chcą zabić.”
370 Bóg powiedział: „Otworzę jedną z tych Pieczęci i pokażę
ci coś.” On powiedział: „Wiesz, mam jeszcze siedmiuset tam
na zewnątrz, którzy nie skłonili swych kolan, ani się nie
przyłączyli do żadnego z tych wyznań wiary — do denominacji.
Jest ich siedemset, którzy są gotowi na Zachwycenie, wiesz!”
O! O! On powiedział Swemu prorokowi, któremu On objawia
Swoje Słowo — widzimy to w całym Piśmie. „Mam jeszcze
siedemset przygotowanych imion z tej generacji — siedmiuset.
Oni nie skłonili swych kolan przed żadną” (jeżeli bym tak miał
dziś powiedzieć) „religijną organizacją i nie zostali powikłani
wyznaniami wiary w nich.”
371 Czy widzicie, co mam na myśli? Zatem musi po prostu tak
być. Po prostu musi tak być. A jest to zgodne ze Słowem.
Kiedy ten człowiek wystąpi na scenę, on będzie prorokiem —
z taką pewnością, jak stoję tutaj za kazalnicą. Rozumiecie?
On pozostanie bezpośrednio z tym Słowem. On nie ustąpi z
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powodu jakiegoś wyznania wiary, czy czegoś takiego. To się
zgadza. On będzie typem człowieka lasów — takiego jak Eliasz,
i jakim był Jan. On będzie nienawidził kobiet (człowieku!)
niemoralnych kobiet! Coś takiego! Człowieku, on je ostro
zaatakuje! Eliasz tak czynił, a tak samo czynił Jan. Rozumiecie?
Rozumiecie? On pozostanie dokładnie w tym Słowie. On będzie
przeciw organizacjom. Organizacje? „Nie myślcie sobie, że sobie
powiecie: ‚Ojca mamy Abrahama,’ bowiem ja wam powiadam:
Bóg jest mocen z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.”
Widzicie? On by to na pewno uczynił.
372 Otóż, tutaj to macie, przyjaciele. Tutaj jest otwarta Czwarta
Pieczęć. A ten jeździec jadący na czterech koniach, jest
objawiony zgodnie z moim najlepszym poznaniem. Otóż, to jest
wszystko, co się odbywało na ziemi.
373 Następna Pieczęć, jak zobaczymy, ma miejsce w Niebie, gdzie
znajdują się dusze pod ołtarzem.
374 Nuże, teraz na zakończenie pragnę powiedzieć tych parę —
tylko kilka słów, które miałem tutaj zanotowane. Wiele rzeczy
odnośnie tych czterech Pieczęci przeskoczyliśmy — pierwszych
czterech Pieczęci.
375 Zatem jutro wieczorem zmienimy scenę, z ziemskich rzeczy
przejdziemy do… On patrzy tutaj do góry i widzi dusze pod
ołtarzem, pod ofiarnym ołtarzem.
Następnego wieczora o uderzającym sądzie.
376 A czwartego wieczora, względnie w ostatni wieczór, w
niedzielę wieczorem — ja nie wiem. Ja nie wiem, co oznaczają te
następne. Ja je po prostu czytałem, tak samo jak wy — lecz „tam
było milczenie przez pół godziny;” lecz tam się coś wydarzyło.
Ja oczekuję na Niego, aby To objawił. On to uczyni. Jestem
przekonany, że On to uczyni.
377 Musieliśmy się udać do innych miejsc Pisma — również
do Objawienia 19. aby pokazać, że Przyjście Pańskie zabije
antychrysta. Z tego powodu musiałem to zostawić, wziąłem tylko
te dwa wersety. Musiałem przejść do innych miejsc Pisma, aby
udowodnić te rzeczy. Zatem to jest powodem, dlaczego udałem
się do Objawienia 19; aby pokazać, że kresem antychrysta będzie
zabicie. Chrystus — kiedy On przyjdzie, On zabije antychrysta.
378 Do Objawienia 10. aby pokazać, że Poselstwem siódmego
anioła będzie człowiek w ostatecznych dniach, namaszczony
przez Boga do usługi, takiej samej, jaką miał prorok Eliasz — tak,
jak jest zapowiedziane u Malachiasza 4, aby objawić prawdziwe
(oryginalne) Słowo Boga w tej generacji — oryginalne Słowo
Boże w tej generacji. Podobnie jak on postąpił z naturalną
Jezabelą, tak samo ten mąż postąpi z duchową Jezabelą — z tymi
denominacyjnymi kościołami. Musiałem przejść do 10. rozdziału
1 — 7 wersetu by udowodnić, że to było właściwe, i dalej do
Malachiasza i Amosa, itd., aby to udowodnić.
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Eliasz był prorokiem, który prorokował i potępił Jezabelę w
tej osobliwej generacji.
379

Eliasz nie umarł. On na pewno nie umarł. On pojawił się
ponownie około osiemset lat później u boku Jezusa Chrystusa na
Górze Przemienienia. On nie jest martwy.
380

Stwierdzamy zatem, że jego Duch ma w ostatecznych dniach
namaścić człowieka zgodnie z obietnicą Bożą. On obiecał, że
uczyni duchowej Jezabeli w tym ostatnim wieku to samo, co
uczynił naturalnej Jezabeli.
381

Z tego powodu udałem się do tak wielu miejsc Biblii, aby
to udowodnić, aby w waszych myślach nie pozostało żadne
pytanie odnośnie tego. Jeżeli pozostało, powiadomcie mnie o
tym. Napiszcie mi list, względnie mały liścik.
382

A to się tak doskonale łączy nawet z tymi zwierzętami,
pożerającymi ich naturalne ciała w ostatecznych dniach,
pożerającymi ich tak samo, jak to czyniły wówczas.
383

Według mego najlepszego objawienia, które mi było dane
przez Boga, i było przepowiedziane, że tak się stanie — to jest
Prawda odnośnie tych czterech jeźdźców na koniu według mego
najlepszego zrozumienia.
384

385

Co myślicie o Jezusie? [Zgromadzenie się raduje — wyd.]
„Miłuję Go, miłuję Go
Bo On wpierw umiłował mnie
I wykupił zbawienie me
Na Golgocie.”

Pamiętajcie zatem, nie mam… (To jest właściwe, śpiewajcie
dalej, to jest dobre.) Nie czuję niczego złego do ludzi w
jakiejkolwiek organizacji! Bowiem Bóg ma dzieci w katolickim
systemie. On ma dzieci w metodystycznym systemie. On ma
dzieci w baptystycznym systemie. Ilu z tych wszystkich — z
tych rozmaitych systemów jest tutaj reprezentowanych dzisiaj
wieczorem, którzy z nich wyszliście, kiedy zobaczyliście Światło?
Pozwólcie zobaczyć wasze ręce. [Zgromadzenie mówi: „Amen” —
wyd.] Otóż, pamiętajcie, tam są ludzie tacy sami jak wy, lecz
jest to system, który zabija, rozumiecie. Jest to duch antychrysta,
który ich w końcu doprowadzi do tego, że już nie będą słuchać
Prawdy.
386

Czy sobie przypominacie pewien wieczór, kiedy mówiłem
o pieczętowaniu? Jeżeli jakiś człowiek usłyszał obwołanie
jubileuszu, a nie chciał wyjść na wolność, zabrano go do
węgaru drzwi i szydłem przekłuto jego ucho. Przy pomocy ucha
słyszycie, „a wiara przychodzi przez słuchanie.” Zatem kiedy
on To usłyszał, a nie chciał przyjąć swej wolności, to musiał
służyć swemu denominacyjnemu mistrzowi do końca swego
życia. Amen.
387
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O, moi drodzy! Czy On nie jest cudowny? [Zgromadzenie
mówi: „Amen” — wyd.]
„Miłuję Go, miłuję…”
Podnieśmy po prostu nasze ręce i uwielbiajmy Go teraz.
„Bo On wpierw umiłował mnie (Gloria!)
I wykupił zbawienie me
Na Golgocie.”
389 [Brat Branham zaczyna nucić: „Miłuję Go” — wyd.] Skłońmy
teraz po prostu nasze głowy i oddawajmy Mu cześć nucąc tą
pieśń. [Brat Branham nuci dalej: „Miłuję Go.”]
390 Panie, jak bardzo jesteśmy wdzięczni! Raduję się, Panie, i
cieszę się tak bardzo z powodu Ciebie i Twego ludu. O Panie,
Ty wykupiłeś nasze zbawienie na Golgocie. My je z radością
przyjmujemy, Panie.
391 Doświadcz nas teraz, Panie, Twoim Duchem, jeżeli jest
cokolwiek złego między nami, Panie, jakakolwiek niewiara
względem Słowa, jakaś osoba tutaj, Ojcze, która by nie
zaakcentowała każdej obietnicy Bożej swoim „Amen.” Niech
Duch Święty zstąpi teraz na dół, ten Jeździec na białym koniu,
w tym czasie gdy Jego Duch — Duch Chrystusa stawia czoło
antychrystowi i woła Swoich Własnych. Wywołaj ich, Panie.
392 Niech by teraz pokutowali, przyszli szybko do Ciebie, zostali
napełnieni Olejem i winem, i zamienili denominacyjną szatę
śmierci Kaina na śnieżnobiałą szatę Żywota Wiecznego, daną
im przez Oblubieńca. A potem pójdą pewnego dnia na Ucztę
Weselną w potwierdzonym Słowie zmartwychwstania. Udziel im
tego, Panie. Zbadaj ich serca, w czasie gdy ci ludzie czekają na
Ciebie — w Imieniu Jezusa!
[Brat Branham zaczyna nucić: „Miłuję Go” — wyd.]
393 Nuże, zbadajcie po prostu wasze serca, mój bracie, moja
siostro, mój przyjacielu. Byłem z wami przez długi czas. Jest
to już około trzydzieści trzy lata. Czy wam kiedykolwiek
powiedziałem coś w Imieniu Pańskim, co by się nie stało?
[Zgromadzenie mówi: „Nie” — wyd.] Szukajcie teraz Chrystusa,
kiedy macie do tego okazję. Wkrótce może dojść do tego, że
już nie będziecie mogli tego uczynić. Rozumiecie? On może w
każdej chwili opuścić tron Jego pośrednictwa; potem byście
mogli krzyczeć z całego waszego serca, tupać nogami, mówić
językami, biegać po podłodze tam i z powrotem, moglibyście
czynić, co byście tylko chcieli, i przyłączyć się do każdego
kościoła na świecie — nie będzie już niczego, żadnego bielidła na
wasze grzechy. Co potem zrobicie? Gdzie się potem ockniecie?
394 Otóż, wierzę z całego mego serca, że tron jest jeszcze otwarty.
Ja wierzę, że On jest jeszcze ciągle na Tronie Bożym. Lecz On
teraz niebawem powstanie i wystąpi, aby żądać tych, których On
388
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odkupił. On wykonuje dzieło Krewnego Odkupiciela, podczas
gdy Ruta czeka.
395 Lecz wkrótce, wiecie, gdy Boaz wykonał dzieło krewnego,
potem przyszedł i domagał się swojej posiadłości. A to jest
dokładnie to, co On uczynił, jak mówi Biblia: „On podszedł i
wziął tę Księgę.” Zatem pośrednictwo się skończyło. On zstąpił
z Tronu. Na Tronie Łaski już nie ma więcej Krwi, a więc czym
on jest? Tronem sądu.
396 Nie pozwólcie na to, abyście pewnego z tych dni musieli
powiedzieć: „Ja myślałem, że miało przyjść Zachwycenie” i
usłyszeć Głos odpowiadający: „Ono już było.” Niech wam Bóg
dopomoże!
Skłońmy teraz nasze głowy.
397 Bracie Neville, chodź, aby rozpuścić zgromadzenie, czy
cokolwiek masz na sercu. Niech was Bóg błogosławi, aż się
spotkamy jutro wieczorem.
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